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PREFAŢĂ 

Lucrarea de față a fost una din acele cari mai 

ocupat mai cu deosebire, în timpul cât am fost în- 
sărcinat cu direcțiunea generală a Ministerului de 

Instrucţiune. Cestiunea era de mare însemnătate; Însă 

presinta și mari greutăţi, mai ales pentru mine, care 

nu eram arhitect, și care nu posedam de cât prea 

puţine și prea necomplecte elemente, pentru a apre- 

cia în deplină cunoscință împrejurările proprii fie- 
cărei localități. 

Pe aiurea, este deja o literatură întregă privitâre 

la clădirile scolare. Am utilisat multe din aceste în- 

semnate lucrări, şi am reușit a reuni o colecţiune 

destul de variată de planuri de scoli de tot felul și 

din tâte țările. A fost însă destul de grei a com: 

bina un regulament potrivit cu deprinderile n6stre 

"Și cu mijlâcele forte restrinse de cari dispunem. In 

acestă privință, sunt dator să mulțumesc d-lui arhi: 
tect Filip Xenopol din lași, căruia datoresc prima 
redacțiune a Regulamentului. 

Fără îndoială, lucrarea de față va avea nevoie de
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„multe îmbunătățiri, până să fie pe deplin satisfăcă- 
târe, și tocmai de aceea am €redut necesar să o dati 
publicităței, în speranță că voit provoca atenţiunea 
telor cari se întereseză de ale scâlei, pentru a i-se 
aduce îndreptările cuvenite. 

Proiectul de regulament, fusese chiar depusi în Con- 
siliul de Miniștri în vara anuluf 1887, de unde a fost 
retras pentru a i se mai aduce Gre-cari modificări; 
împrejurările ce ali urmat nai permis pe urmă a se 
mai aduce la lumină, de și totul era pregătit pentru 
acesta. 

Proiectele de legi ce fac parte tot din lucrarea 
de faţă, cu privire la clădirea și dotarea localelor de: 
sc6le primare, nu avusem timp să le supun d-lui Mi- 
nistru Sturza înainte de ieșirea sa din Minister. Le 
public dar ca simple idei personale ale mele, pe cari 
le cred practice și proprii a indrepta în mod radi- 
cal reaua stare actuală mai fără nici o sarcină pen- 
tru Stat. 

Adaug că, ca model pentru proiectul de regula- 
ment, a servit regulamentul frances pentru construi- 
rea și mobiliarea localelor de scâle din 17 lunie 
1880, iar ideea celor trei protecte de. legi este su- 
gerată de legea franceză din 1 lunie 1878. - 

Schiţele z/anarzfor-t45 despre cari se vorbesce în 
instrucțiunile ce însoțesc regulamentul, le alcătuisem 
în vederea condiţiilor impuse de acest regulament 
și a celei mai mari economii posibile. D-l Ministru 
Sturza luase măsuri pentru litografiarea lor Şi pentru 
facerea devizelor necesare, lucrare cu care fusese 
însărcinat d. Al. Săvulescu, arhitectul Ministerului. 
Lucrarea a continuat pe urmă, și o parte din acele 
schițe, impreună cu altele datorate d-lui Săvulescu 
însuși, ai și apărut în vara trecută. Pentru cele-l-alte, 
sper când-v -va să le pot publica - ei însu-mi.



v 

Pât= să se pară neobicinuită forma sub care dai 
la lumină acestă lucrare. Lectorul să bine-voiescă 

însă să-și a nintescă că ea era destinată a apare ca 

luzrare oficială. Azun- în urmă, am credut de prisos 
a-i schimba” forma, cesa ce ar fi reclamat o rema- 

niare completă, fâră nici un folos, ca concisiune și 

claritate. Sa 

In ori-ce cas, voit fi fericit dacă încercarea de 

față va putea aduze un serviciu cât de mic celei 
mai sfinte din causele, cari întereseză ţara nâstră. 

Spiru C. Haret, 

— PRO I ar—



Proiect de Regulament 
Bentru construcțiunea localelor de scâle primare ur: 

bane și rurale și pentru mobilierul scolar. 

Terenul şi clădirea 

Art. 1. Terenul pe care are a se construi o scolă, tre- 

buie să fie cât se pote mai în centrul zonei ce are a de- 
servi. 

Distanţa scolei de la stabilimentele declarate de lege ca 
insalubre, precum şi de localurile publice zgomotâse, va 
fi de 150 metri cel puţin. 

Art. 2. In caz când acestă distanţă nu se pâte respecta, 
împrejurarea se va constata pentru scâlele urbane de cătră 

Prefect, iar pentru cele rurale de cătră Sub-prefect şi Revi- 

sor, pe baza cărei constatări se va cere autorisaţia Minis-, 
terului Cultelor şi Instrucţiunei Publice.
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Art. 3, Terenul destinat unei s:oli, nu pâte nici întrun 

caz fi întrebuințat ca ast-fel, de cât numai când îndepli- 
neşte următârele două -condiţiuni es nţiale: ” 

a). Va trebui, după numărul elevilor daţi, să revie cel 

puţin câte 15 metri pătraţi pentru fie-care elev, din supra- 

faţa totală în comunele rurale, şi câte 10 metri pătraţi în 

cele urbane. o 

3). Nu va fi mai mic în suprafaţă de cât de. 800 metri 
pătraţi. 

Art. 4. Situaţia clădirei pe teren, atârnând de la împre- 
jurări locale, remâne a se determina pentru fie-care caz în 
deosebi. . 

Art. 5. Ministerul va dispune facerea de planuri-tip, po- 
trivite cu diferitele împrejurări mai însemnate ce se pot 

ivi. Aceste planuri-tip însă, nu vor fi obligătâre;, ele vor 

servi numai ca model cum trebuie satisfăcute trebuinţele 

unei scâlz, şi a înlesnit comunelor şi celor-l-alte autorităţi, 

facerea de planuri raţionale, urmând pentru fie-care caz în 
deosebi, a se căuta soluţiunea cea mai nimerită. 

Art. 6. Nici un proiect de scâlă, nu se pâte pune în 

execuţiune de cât numai după ce va fi aprobat de Minis- 
terul de Înstrucţiune Publică şi Culte. | 

Art. 7. Directorul va locui în tot-de-una în interiorul 

scâlei, întro clădire, făcând corp a parte, sai cuprins în 
insuşi corpul scâlei. 

Art. 8. Tâte scâlele, de ori-ce importanţă vor fi, trebuie 

să aibă curţi de recreaţie descoperite. Aceste curţi vor fi 

în tot-de-una regulate, prunduite şi bine năsipate. _ 

Unde mijlâcele vor permite, se recomandă şi înfiinţarea . 
de şoprâne acoperite, pentru recreaţie. 

Art. 9. Fundaţiile, după localităţi, se vor face de pictiă, 
cărămidă, beton saii bolovani, însă în tot-de-una cu var 

idraulic de prima calitate. Soclul va fi de pictră sait că- 
rămidă, tencuită cu ciment sai nu. In comunele rurale, va 

fi de preferit ca sociul să fie înconjurat cu o prispă, pe 

tote părţile unde nu ar fi galerii esteridre. 
Art. 10. Zidăriile de de-asupră soclului se p t face, în 

comunele urbane, de cărămidă, beton, saii nyxte de pictră 

şi cărămidă; nici întrun caz însă, nu vor finumai de pictră 

curată. Temeliile vor fi cu 10 centimetri mai grose de cât 

zidurile ce supârtă.
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Art. 11. In comunele rurals; zidurile de de-asupra soc- 

lului vor putea fi de cărămidă, de beton, mixte (de cără- 

midă şi pictră), de pisc (ciamur), de lemnu, saii de paiantă; 
nici întrun caz însă numai de pictră curată. 

Numai în cazuri escepţionale, şi numai cu aprobarea es- 

presă a Ministerului de Instrucție Publică şi Cuite, zidu- 

rile se vor putea face de nuiele sai de vălătuci. 
Când zidurile vor fi de cărămidă, beton, pisc, saii mixte, 

temeliile vor fi cu cel puţin 10 centimetri mai grâse de 
cât zidurile ce suportă. 

Art, 12. La clădirils cu un simplu parter (rez-de chaussce) 
când zidurile sunt de cărămidă, beton sâii mixte, zidurile 

esteridre nu vor fi mai subţiri de 0.m 45; iar cele inte- 

ridre despărţitâre, când nu sunt purtătore, vor fi de 0.m 30 
cel puţin. | 

Art. 13. Ciamurul se va face numai din pămint ar-: 

gilos, nu nisipos, amestecat bine cu paie tăiate, bătut 

bine şi cu totul uscat înainte de a se tencui. Grosimea 

zidurilor va fi-de cel puţin 0.m 50 pentru cele esteridre, şi 

de 0.m 40 pentru cele interidre despărţitâre, când nu sunt 

purtătore. Gringile şi acoperişul vor fi purtate de gringi 

verticale de lemn, ascunse în grosimea zidurilor. 

Art. 14. Clădirile de lemn se vor face din grindi de 

brad sai de stejar, drepte, tăiate în muchii date la rindea 

(geluite) şi bine aplicate unele pe altele. Rosturile între 

dinsele se vor umplea cu mortariă de var gras. Capetele 

_se vor îmbine în câdă de rindunică. Lemnul întrebuințat 

va trebui să fie uscat şi tăiat de cel puţin doi ani. 

Art. 15. Paiantele se vor face din lemn de stejar, bine 

legat, iar rosturile se vor umplea cu zidărie de cărămidă, 

a cărei grosime nn va fi mai mică de 25 centimetri. 

“- Art. 16. La clădirile de nuiele şi de vălătuci, este obli- 

gatoriă ca zidurile esteridre să fie duble, adecă compuse 

din două rînduri de nuiele sai de vălătuci, = depărtate u- 

nul de altul cu cel puţin 20 centimetri, şi spaţiul dintre 

ele fiind umplut cu pămint argilos bine bătut. 

Art. 17. Clădirile de ciamur (pis€), lemn, paiantă, nuiele 

Saa vălătuci, nu vor putea nici odată să aibă mai mult de 

cât un simplu parter, fără nici un etagii de-asupra. Aces- 

tea se consideră ca clădiri economice, la cari nu seva re- 

curge. de cât numai când va fi bine constatat că mijl6ceie 

lipsesc pentru a se face clădiri de zid.
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Art. 18. Dacă lăţimea salelor trece de 5 metri, şi dacă 

clădirea este de ciamur, de paiantă, de nuiele sai de vă- 

lătuci,' se va pune pe linia mediană a salei un rînd de 
stilpi pentru susţinerea tavanului. Aceşti stilpi vor fi de- 
părtaţi_cu 3 metri unul de altul. 

Art. 19. La clădirile de cărămidă saii pictră, se reco- 
mandă ca faţa superidră a soclului să 'se isoleze de zidăria 
pereţilor prin un strat de 0. 03 grosime de mortariii deci- 
ment, sau de asfalt, prin table de fer saii de zinc, saii şi 

prin alt mijloc, care se va constata satisfăcător. Acestă i- 

solare se va face pentru toţi pereţii fără osebire, va fi per- 
fect continuă şi pe tâtă lăţimea temeliilor. 

Acestă condiţiune este obligatâre în comunele urbane. 
"Art. 20, Coşurile de fum se vor isola perfect de părţile 

combustibile, prin întrebuinţarea de olane de pămînt arse. 
Art. 21. Duşumelele vor fi pe cât e posibil de lemn tare, 

dispuse în parchete americane. Când vor fi de lemn mâle, 
se vor face în uluc şi langhete, prinse cu cuie de căpătăie 
de lemn tare. 

Nici întrun caz, parchetul nu va putea să fie de pictră, 
cărămidă, basalt, ciment sai argil bătut şi lipit. 

Art. 22, Nivelul duşumelei etagiului de jos va fi în tot- 
dea una cu 0.m 80 cel puţin mai sus de cât soclul în co- 
munele urbane, şi cu cel puţin '0.m 50 în: comunele rurale. 

In ori-ce caz, clădirea trebuie ast-fel dispusă pe teren, în 

cât apele să nu se scurgă spre temelii; din contră, se vor 

lua măsuri pentiu ca apele de plâie să se pâtăscurge cu 
înlesnire şi repegiciune de pe lângă temelii. 

Art. 23. Învelitârea va fi de metal, de ţigle, olane natu 

rale sai smălţuite, sau de ardesie; în comunele rurale, pote 

fi şi de draniţe sait de şindiile. 

Invelitârele de stuf, sau de coceni (strujeni), sunt cu to- 
tul oprite. 

Art. 24. La clădirile mai mari, s: va căuta pe cât po- 
sibil, a se separa acoperemîntul prin ziduri verticale, în 
mai multe părţi osebite. 

Art. 25. Tâte coridârele scSlzi: ganguri, pasage şi la- 

trine, vor fi pardosite cu-ţigle comprimate, bazalt, sau as- 

falt pe un strat de beton cu var idraulic. 
In localităţile unde asemenea materiale ar. fi prea costi- 

şitore, se vor face de lemn tare sau şi de molit (fichtă).



Art 26. Tencuelile interne pe pereţi şi tavane (bagda- 
dii) vor fi drepte, fără ciubuce sai colţuri; se vor face în 

tot-de-una cu mortariii de var gras. 

Tencuelile plafânelor se vor mesteca cu câlţi sai păr de 
boii şi se vor aplica pe ţesături de şipci, trestie legată cu 

sîrmă, sai şi butoni de lut conici fixaţi cu cuie de strmă 
Nici întrun caz nu se permit tencueli făcute cu mate- 

riale cari ar putea da loc la emanaţiuni de un miros urit 
şi vătămătâre sănătăţei. 

Art. 27. Podul va fi pardosit cu cărămidă şi lut, pe o 
grosime de cel puţin 8 centimetri. Construcţia acoperă- 
mintului va fi perfect izolată de gringile plafânelor prin 
pardosala podului. 

Art. 28. Arhitectura esteridră a clădirilor de scoli pri- . 

mare, va fi în general simplă ca stil, şi potrivită locaiită- 
ţilor şi materialelor de construcţie. 

Clasele 

Art. 29. Numărul locurilor într'o clasă, nu va trece nici 

odată peste 80 în comunele rurale şi peste 70 în cele ur: 
bane ; el nu va fi nici odată mai mic de 40. 

Mărimea claselor se va calcula luând ca bază 1 până la 

1,25 metri pătraţi de suprafaţă pentru fie-care elev. 
Art. 30. Lăţimea unei clase nu va trece peste 7.m iar 

înălţimea va fi minimum de 4n. 
Pentru fie-care elev într'o clasă, va trebui să corespundă 

cel puţin 4 metri cubici din capacitatea totală a clasei. 

Art. 31, Luminarea claselor pste fi: 

a). Unilaterală ; 

4). Bilaterală, însă rumai din două părţi oprise. Pentru 

luminarea unilaterală, ferestrele se vor dispune în stânga 

elevilor. 

Art. 32. Luminarea claselor prin faţa elevilor, a profe- 

sorului sai prin plafond,, este cu totul oprită. 

Art. 33. Suprafaţa de lumină a ferestrelor unei clase, va 

trebui să fie egală cu cel puţin a cincia pante « din supra- 

faţa totală a parchetului clasei. 

Art, 34. Ferestrele claselor şi atelielor vor â rectangu- 

lare; înalte pe cât e posibil până la plafond. 

Parapetele ferestrelor vor fi de Im 20 de asupra duşu-
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melelor; Atât lăturile ferestrelor, cât şi parapetul, vor fi 
în ieţe înclinate, spre a mări suprafeţa luminată, 
Ferestrele vor fi depărtate cel puţin cu 8m de ori-ce im- 

prejmuire şi de ori-ce clădire care ar putea să împedece 

lumina. 

Art. 85. Spaţiele pline (trumeaux) dintre ferestrele cla- 
selor şi atelielor, vor fi cât să pâte mai mici. 

Art. 36, Pereţii claselor pe înălţimea de 1m 20 se vor 
îmbrăca, pe cât posibil, de jur împrejur, cu lambriuri de 
lemn. Dacă acesta nu se va putea, va trebui ca, cel puţin 

până la acestă înălțime, pereţii să fie acoperiţi cu văpsea 

de ulei, dată de trei ori. | 

Art. 37. Ferestrele vor fi drepte. Cercevelele se vor des- 

chide în lăuntru. Cercevelele superidre se vor putea des- 
chide şi închide simultane, atât cele din lăuntru, cât şi 

cele din afară printrun mecanism special simplu şi solid 
lucrat. La. aceste din urmă, ţiţinele (balamalele), se vor a- 

şeda -orizontal la marginea inferi6ră, aşa în cât curentul de 

aer esterior să lovescă înţăiă tavanul, când pătrunde în 
clase. i . 

Art. 88. Pentru scâleie urbane, uşile claselor vor fi în. 

două canaturi, de 1.m 25 lățime şi 2.m 60 înălţime; iar pen: 

tru scolile rurale, întrun canat.de 0.m 90 lăţime şi 2.m 20 

înălţime, Vor fi lucrate în table, pragurile de lemn tare; 
„ferăria solidă şi specială pentru scoli. 

Uşile se vor deschide din lăuntru în afară. 

Art. 39. Nici întrun caz, nu se permite ca uşile clase 

lor sau atelielor să se deschigă de-a-dreptul în curţi des- 

coperite, ci în tot-de-una în galerii, vestibule, pasage, saii 
şi curţi acoperite. 

Art. 40. Se vor lua tot-d=-una măsuri, potrivite cu im- 
prejurările, pentru a se asigura ventilaţiunea suficientă a 

sal-lor de clase şi de ateliere. 

Incăliirea ” 

Art, 41. In localităţile und: mijlscele vor permite şi pen. 
tru clădiri de dimensiuni mai importante, se pote aplica 
încălgirea centrală cu diferite sisteme de calorifere. 

Art 42. In cazurile când nu se aplică sistemul central, 
se vor încăldi tote încăperile unei scoli, cu sobe de cără- 

- ej
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midă, de faienţă, de dle, sai cu sobe de fier sistem Mei- 
dinger, a căror mărime va fi proporţională cu dimensiunile 

"camerilor. - o 
Se admite pentru sobele de cărămidă, de faienţă.. şi de 

Gle, că un metru pătrat din suprafaţa -lor de încălgire, în- 
căldesce 50 metri cubici dintrun spaţii dat, | 

Inălţimea suprafeţei utile a unei sob> de cărămidă, de 
faienţă sai de le, este distanţa de la soclu până la coro- 
nament, iar ca lăţime, perimetrul cel mai mic al sobei. 

Art. 45. Temperatura claselor va fi de regulă între 14 
şi 16 grade centigrade; In fie-care clasă, pe peretele opus 
sobei se va atârna un termometru. 

Art. 44. In jurul sobelor, în clase şi.atelii, se va aşega 
un grilaj solid de fier de O.n: 80 înălțime, la 0.m 50 depăr- 
tare de sobă. 7 , Mi 

Art. 45. Coşul (hornul) de fum va fi direct în legătură 
cu soba, şi nu este permis a conduce fumul prin ţevi de 
fier de-alungul claselor. 

Art. 46. Distanţa minimă de la sobă la cel mai apropiat 
scolar va fi de 1.m 20, 

Art. 47. În clase şi atelii, în comunele urbane, se vor 

prevedea canaluri de „ventilaţie în legătură cu coşurile de 
fum, 

Disposiţii în clase 

Art. 48. Intre peretele din faţă şi cea întăiii serie de e- 

levi, va trebui tot-de-una să remâie un spaţii liber de cel 

puţin 2 metri, pentru catedră şi tablă. 

Între bănci şi pereţii laterali se va lăsa de ambele părți 
un Spaţiu liber de cel puţin 50 centimetri. 

Art. 49. Galeriile longitudinale intermediare între rindu- 

rile de pupitre nu vor.fi mai mici de 50 centimetri. 

Art. 50. In planuri -şi -proiecte se va arăta în totde-una 
disposiţia băncilor în clase şi a meselor în atelii. 

Cu ră 

Art. 51. Curțile descoperite pentru recreaţia elevilor vor 
“fi prunduite şi bine nisipate, Şi vor avea o suprafaţă de 

minimum 5 metri pătraţi de fie: care elev.
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Art. 52. Trotuarele şi pasajele curților vor putea fi pă- 
vate după un sistem Gre-care, 

Art. 53.5Nivelarea curților se va face ast-fel !ca să se a. 
sigure cu u;urinţă scurgerea apelor de ploi. 

Art. 54. Panta terenului! se_va egaliza şi îndulci pe cât 
se pste. 

Art. 55. In curte se vor afla în jurul pereţilor una saii 
două bănci fixe de 35 centimetri înălțime, 25 centimetri 
lăţime, şi 2 metri lungime, de lemn tare şi de construcţie 
simplă şi solidă. 

Art. 56. Unde împrejurările vor permite, se vor înfiinţa 
cişmele de apă dulce; în nici un caz însă puțuri (fântâni), 
cari sunt cu totul întergdise în ințeriorul scâlei. 

Art. 57. In scâlele mixte, curţile vor fi separate pentru 
băeţi şi fete. 

Art. 58. Curțile acoperite vor avea o suprafaţă totală de 
cel puţin 1.m 50 de fie-care elev.. Ele vor trebui să aibă 
comunicaţie tot acoperită cu scâla. 

Gimnastica 

Art. 59. Fie-care scâlă, fără] osebire, trebuie să aibă o 
gimnastică, fie adăpostită, fie în aer liber. Gimnastica va 
fi complectă cu tâte garniturile necesare, după tipuri ce 
se var admite pentru fie-care serie ,de scoli. 

Art. 60. In scolile mixte, gimnastica va fi comună, însă 
cu Gre osebite pentru eserciţiile băeţilor şi ale fetelor. 

Latrinele 

Art 61. Pentru o sc6lă, se socotesce în mijlocii, un 
scaun pentru 25 elevi. In caz când numărul elevilor trece 
peste 100, se socotesce câte un scaun pentru fie care nu- 
măr de 50 elevi ce trece peste 100. 

Art. 62. Privatele se vor aşedga în curţile descoperite la 
o_depărtare de cel puţin 15 metri de la corpul principal 
al clădirei, şi ast-fel dispuse, ca să pâtă fi uşor privigheate 
de p:tofesor din ori-ce punct. 

Art. 63. Privatele vor fi dispuse [ast-fel, ca venturile să 
nu împraştie miasmele în spre clase şi curţi, şi vor fi a- 
dăpostite de arşiţa sdrelui.
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Art. 64% Compartimentele vor avea 0.m 70 lărgime şi 1.n 
30 lungime. 

Pereţii vor fi căptuşiţi cu mortaruri de ciment sclivisit, 
cu plăci, cahlă (6le) smălţuite, asfalt, ardesie, marmură; 

acestea după localităţi şi împrejurări. In comunele rurale, 

să admite şi căptuşala de scânduri, cu condiţie să fie văp- 

site cu văpsea de uleiii, dată de trei ori. | 

Art. 65. În comunele urbane, scaunele vor fi de pictră 

iar. închiderea orificiului se va face prin o supapă solidă 
de fontă, calculată a se deschide cu greutatea unui copil. 

Feţele de apăsare vor fi după forma piciorului. 
In fie-care. compartiment, se va prevedea osebit o des- 

chidere pentru urină, 
Art. 66. Urinariile se vor calcula în acelaşi mod ca şi 

latrinele. Vor fi separate de latrinc, însă în legătură cu 
dinsele. Compartimentele vor fi de 0.m 50 lăţime, iar des- 

părţiturile de 0.m 40 adinci şi 1.m 20 înalte. 
Despărţiturile, unde mijlâcele vor permite, se vor face 

de materiale neatacabile de urină. 
Art. 67. In scâlele mixte, se vor prevedea latrine sepa- 

rate pentru băeţi şi fete. 

Art. 68. Unde împrejurările vor permite, se vor instala 
waterclosete. Pe unde acesta nu se pâte, se recomandă 
întrebuinţarea de carth-closete, 

Art. 69. In comunele urbane, gropile latrinelor vor fi 
tot-de-una de zidărie cu var idraulic cu unghiurile rotun- 

dite. Laterna de curăţire va fi închisă cu un oblon de 

tucii,. - 

Un canal de ventilaţie, cu aspirator, se va amenajea în 

tot-de-una la punctul unde gazurile din gropi se acumu- 

leză. Afară de acesta, vor mai pleca canaluri de ventilaţie 
din grâpă, în dreptul fie-cărui scaun şi osebit de la fie- 

care compartiment. 

Art, 70. La urinarii se va prevedea în tot-de-una la fie- 

care compartiment, pe tâtă lăţimea, un canal de ventilaţie 

la înălţimea de 0.m 75 cu un cotlon de 0.m 12, caresă u- 

'şureze aspirarea gazurilor. 

Art, 71. Sistemul <Zosses-mobiles» e de preferat unde 

împrejurările vor permite; sacalele, în acest caz, nu vor fi. 

mai mari de 600 litruri.



Art. 72. Pentru institutori sau învăţători, se va reserva 
tot-de-una o. latrină deosebită de acele ale scolarilor. 

Serviciuri anexa 

Art 73. La scolile cu trei, patru, saii mai multe sale de 

clase, directorul 'va avea un apartament compus din cel 
puţin trei camere de stăpâni, o cameră de servitori, obu- 

cătirie, sofragerie, closer şi pivniţă. Suprafaţa totală a ca- 

merilor încălgite va fi de 100 până la 150 metri -pătraţi. 
Art. 74. Pentru scolile cu un număr de una sat două 

sale de clase, în oraşe, directorul va avea un apartament 

„a cărui suprafaţă a camerilor încălgite va fi de 80 până 
la 100 metri pătraţi. 

Art. 15. Pentru scolile, rurale, învățătorul director va lo- 

cui în sc6lă, având două camere, o bucătărie, o pivniţă şi 

privată, cu o suprafaţă totală pentru camerile încăldite, de 
50 metri pătraţi cel mult. - 

Ast, 16. Afară de acestea, la fie-care scâlă, se va pre- 
vedea câte o cameră de locuinţă pentru servitorul scâlei. 

Art. 11, La fie-care scâlă, va fi o cameră pentru cance- 
laria şi arhiva, scâlei. La scolile mai importante se va pre- 
vedea şi o sală de deposit pentru hărţile, aparatele şi tâtă 
dota didactică a scâlei. - 

Art. 78. Locuinţa directorului va fi cu totul scutită de 
ori-ce amestec cu scola, aşa că menajul directorului să nu 

„fie nici întruri chip expus vederei scolarilor. Apartamen- 
“tul directorului va avea  tot-de-una intrare separată de a 

isc6lei, şi cu totul independentă de dinsa. 

Art. 79. Cancelaria se va dispune aşa, în cât dintr'insa, 

directorul să potă.priveghea scâla cu înlesnire. 
Art. 80. Vestiarele, când vor fi, se vor pune în apro- 

piere de intrările scolarilor, şi pe cât posibil la îndemâna 
tutulor claselor. 

Pe unde mijlocele vor permite, se va instala câte un la- 
vabo, ori în vestiar, ori într'o încăpere apropiată de dinsul, 

Art. 81. Pe lângă fie-care scâlă rurală, va fi anexată o 
„grădină, de o întindere de cel puţin 500 metri p. entri eserciţiile practice de horticultură, pb» Pentru 

Art. 82. Curtea şi grădina scâlei vor fi tot-de-una se- 
'parate « i roprietăţi i în îngrădi 
p: de stradă şi de proprietăţile vecine prin îngrădituri solide, de o înălţime de 2 m. cel puţin.
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Sala de desemn şi Atelii 

Art. 83. La scolile, unde se vor cere sale de desemn, 

ele se vor dispune spre Nord. Suprafaţa va fi de minimum 
150 metri pătraţi de fie-care elev, pentru un număr de 
maximum 70 elevi, | 

Art. 84. Lângă sala de desemna, va fik- o mică cameră 
pentru depositul de modele şi planşete. 

Art. 85. La scolile unde să cer atelii de lucru manual, 

acestea se vor calcula de, gâte 2. metri pătraţi” pentru 'fie- 
care elev. - i 

Scări, pasage, ganguri 

“Art. 86. Gangurile sai galeriile vor fi largi de minimum 
-1.m 80 şi luminate direct, 

Art, 87. Scările pentru usul elevilor, vor fi cu gang drept, 
fără trepte în clin, nici rotunde. 

Art. 88. Gangurile treptelor nu vor fi mai mari de 10 
până la 15 trepte. Repausele vor fi de o lărgime cel pu- 
țin egală cu lărgimea scărei. _ 

Art. 89. Lărgimea minimă a unei scări sîn lumină va fi 

de 1.m 50, o călcătură de la 28 până la 30 centimetri; iar 

înălţimea treptei de cel mult 16 centimetri. Muchile trep- 
telor vor fi tot-de-una rotungite. | 

Art, 90. Stachetele parapetului vor î distante de 13 cen- 

timetri din axă în axă. Parapetul va fi prevăgut din metru 

în metru cu butoni mari, pentru a împedeca încălecarea. 

Mânerul parapetului va fi tot-de-una de ambele părţi 
ale scărilor, ori-care ar fi construcţia 

Mobilierul 

Art. 91. Băncile pentru scolari vor fi în formă de pu- 

cu unul sai două locuri. Ele vor fi de patru mărimi 

    
  

   
  

pitre, > lo le vor 

deosebite, după dimensiunile următore : 

i Taz 
Lungimea me- i e ERE 

, „d silşia băncii | £ > | 5 2 zu? îg 

Inălţimea, taliei _| şî 53| 25| SElase 
[. y - Sel 85| sl 215 

Mărimea copiilor 5 3 Semlac “ ZE | 5 Es 
22 -jăa 5 ls 2| “5 52 
= 21299 2 25 

6 5 = | = 

— 

ări rm până la rm 15 o.m 53! 1-.m oo] om $4| a.m 35] o.m 27] o.-mariomr9 

ra more rm "6 până la 1 m3o | o.m 55| 1.n! 00| o+m 53| o.m 38| o.m 32j o.m 2aj o m 22 

2 a mărit aim 31 până la rs m şoj o.m 55! I.ni ooj o.ni 62 | o.m 42| o.m 39| o.m 27| om 26 
mărime 3-a mari a Ă rin 00] o.m 70 | o0.m o.m 45| o.m 30] o.m 28| _ 

4-a mărime peste 1,.m 50 o.m 53 7 45 5 

. ” 9



— 19 — 

T6te muchile vor fi rotundite. 

Art. 92. Marginea mesei care vine în partea copilului şi 
cu marginea anteridră a băncii trebuie să fie pe aceeaşi 
verticală. - 

Art. 95. Masa trebuie să aibă .o înclinare de 15 până la 
18 grade. | | 

Art. 94. Fie-care pupitru va avea o cutie pentru cărţi. 
Art. 95. Lângă ptretele clasei care vine în faţa scolari- 

lor, se va pune o estradă lată de cel puţin 1.m 20 şi înaltă 
de 16 până la 32 centimetri, pe care se va pune catedra. 
sait masa institutorului sat învățătorului, şi tabla negră. 

Art. 96. Fie-care sc6lă primară urbană va trebui să dis- 
pună, ca mobilier pentru cancelarie, cel puţin de obiectele 
următore: o masă. lungă de 1.m 20, iată de 0.m 80, cu ser- 

„tar cu cheie, 6 scaune; un dulap cu cheie, înalt de 2 m. 
şi lat de 1, m. 50, pentru conservarea arhiveişi dotei sc6- 
lei, un ceasornic de perete şi un cuier. In scolile rurale, 
mobilierul cancelariei se va compune cel puţin din o masă 
lungă de 0.m 80 şi lată de 0.m 60, cu sertar, cu cheie; trei 
scaune ; un dulap cu cheie, înalt de 1.m. 50 şi latde un 
metru, şi un ceasornic de perete. E 

OI Ra —



INSTRUCȚIUNI 
RELATIVE LA CONSTRUCȚIUNEA LOCALELOR DE SCOLĂ. 

Una din datoriile cele mai însemnate ale administraţiilor 
comunale, este de a se îngriji să procure scolilor primare 
locale încăpătore, sănătâse şi bine construite, 

Dacă până acum acâstă îndatorire a fost în mare parte 
neglesă de cele mai multe din comunele urbane şi rurale, 
a sosit timpul ca şi acestei părţi a serviciilor publice să 

„se aducă îmbunătățirile imperios reclamate de sănătatea co- 
piilor ce se încredinţeză scolilor publice. 

Nu se mai pâte suferi ca tinăra generaţiune să se vadă 
grămădită în nisce locale cari sunt o ameninţare perpetuă 
pentru sănătatea ei; este imposibil ca să continuăm a ve- 
dea gecimi de copii indesaţi în câte o cămăruţă mică, u- 
medă, întunec6să, cu tavanele jos, cu ferestrele mici, cu 
uşi şi cu fereste stricate, prin cari adese-ori vântul şi plâia 
întră fără pedică. Este, nu numai o datorie administrativă, 
dar chiar o datorie de umanitate, a nu chinui aşa pe nisce 
plăpânde fiinţe, cari vin cu încredere la scâlă să capete 
Vicţă sufletescă, şi cari prea adese-ori, din cauză de eco- 
nomii rei înţelese, pierd întrînsa şi sănătatea trupâscă. 

Unele comune şi judeţe aii înţeles respunderea ce ieaii în
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faţa cetăţenilor, lăsând să dureze acestă stare de lucruri, 
De aceea, de cât-va timp, se observă Gre-cari silinţe de a 
se aduce îndreptare în starea -localelor scolare. In unele 
părţi sau clădit deja locale noi; în altele se ieai măsuri 
pentru a se clădi. 

Se observă însă, că aceste silinţe nu sunt tot-de-una 

încoronate cu deplin succes, căci clădirile ce se ridică ast- 

fel, de multe ori nu corespund scopului pentru care se ri. 

dică. Localele scolare trebuie să împlinâscă Gre-cari con- 

diţiuni speciale; o casă de scâlă nu e tot una cu o casă 

de locuinţă sati cu un spital, spre esempiu. Acele condi- 

ţiuni speciale de multe ori nu sunt în: de-ajuns cunoscute 
nici autorităţilor comunale, nici arhitecţilor însărcinaţi: cu 

facerea planurilor. Alte-ori se întîmplă ca comunele să caute 

a realiza economii ret înţelese, cari compromit tot suece- 
sul lucrării. Alte-ori iarăşi se întimplă cazul contrar; în 

dorinţa lor de a face cât mai bine posibil, comunele fac 

cheltueli ce sar putea lesne evita, fără ca localul să fie 
mai puţin satisfăcător. 

Pentru a se uşura pe cît se pâte silinţele ce-şi dai şi-şi 

vor mai da comunele şi judeţele, pentru a dota scolile cu 
locale şi mobiliere sistematice, sa elaborat un Regulament, 
indicând principalele. condițiuni ce trebuie să împlinescă 
un bun local de scâlă, fără a se impune comunelor sar- 
cine ce ar fi mai presus de puterile lor, dar iarăşi fără a 
lăsa ca viitrele clădiri scolare să fie lipsite de cele strict 
necesare. Sai elaborat încă şi programe diferite, indicând 
întinderea ce este necesar a se da unei scoli, după im- 
portanţa ei, precum şi diferite modele de planuri de scoli. 
Aceste din urmă, în multe împrejurări, se vor putea aplica 
întocmai, şi evita comunelor şi judeţelor studii şi cheltu- 
ieli. Dar chiar când împrejurările locale nu ar permite a se 
aplica întocmai nici unul din acele tipuri, ele tot vor fi pre- 
ți6se, pentru a lumina pe comune şi pe arhitecţii lor, a- 
supra modului celui mai nimerit de a satisface trebuinţele 
unei scsle, în condiţii determinate, 

Pe lângă acestea, pentru şi mai bună lămurire, se pun 
la dispoziţia comunelor aceste Zustrucziună, destinate a com- 
pleta regu/anzentul, Programele şi planurile-tip, cu date” 
practice şi consilii cari nu puteaii găsi loc în textul con- 
cis al regulamentului, dar cari pot [i fârte utile.
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Alegerea locului pentru scslă. 

Dacă în construcția unei case ordinare de locuinţă se 

silesce cine-va a reuni pe câtu-i este prin putinţă tote con. 

diţiile igienice, cu atât mai mare cuvint trebuie să facă a- 
cesta când e vorba de clădirea unei scâle. Copiii de felul 
lor sunt mai susceptibili de cât 6menii maturi de a căpăta 
tot felul de băile, mai ales bolele epidemice; şi afară de 
acâsta, împrejurarea că în scâlă ei stai grămădiţi în nu- 

măr mare la un loc, măresce încă pericolul de a da nas- 

cere şi de a propaga bslele. Ce ar mai fi dacă şi localul 
ar mai ajuta la acesta, prin relele condiţii igienice în cari 
ar fi pus. . ” 

Prima condiţie de salubritate a unei scoli este să aibă 

cu îndestulare aer curat. De aceea se cuvine, pe cât se 

pâte, ca locul scolii să fie înalt. Trebuie evitat a se clădi 

scola în În locuri jâse; acolo, nu numai că prenoirea ae- 

rului se face mai anevoie, dar încă acest aer vine însoţit 

cu umegelă şi cu miasme vătămătâre, Afară de acâsta, în 

asemene locuri e de temut umegela pâmiîntului, care se 
ridică în pereţi, şi e una din cauzele cele mai eficace de 
ruinăre a sănătăţei copiilor pentru tâtă vicţa lor. De acolo 

se nasc reumatismele, bâlele de ochi, de plămâni, anemia, 
scrofulele, ftisia. 

Se cuvine să se evite pe cât se pâte locurile argilâse, 
pentru că ele ţin apele şi nu le lasă să se scurgă. Din aâ- 

cest punct de vedere, pămînturile nisipose şi cele calca: 
r6se sunt mai bune. , 

Bine înţeles, aceste consideraţiuni nu trebuie să lacă a 
se pierde din vedere înteresul ce este de a se pune scâla 
pe cât se pâte mai aprope de centrul populaţiunei pe care 
e destinată să o deservescă, după cum cere art, 1 din Re- 
gulament, precum şi a fi depărtată de stabilimentele şi de 
usinele cari, prin vecinătatea lor, ar fi vătămătâre pentru 
sănătatea şi pentru moralul copiilor. Remâne ca consiliile 
comunale să caute să concilieze, pe cât e cu putinţă, a- 
ceste două cereri de o potrivă importante. In caz când 
este imposibil a se aşeza scâla pe un loc de tot sănătos 
şi scutit de umegelă, se va căuta cel puţin a se scurge 
apa prin tuburi sau şanţuri, şi a clădi scâla în aşa fel, în 
cât aerul se pâtă circula pe sub dinsă şi să o usuce. Aşa, 

r



spre esemplu, şe pste clădi pe pivnițe, sai pe bolte mici 
de cărămidă, La ţară, se pote ridica scâla pe.temelii înăl- 
țate de la pămînt cu cel puţin un.metru, făcute de bolo- 

vani. E adevărat că în aceste condiţii scâla devine mai 

grei de încăldit; însă se obţine măcar avantagiul de a nu 

permite întinderea umegelii. . ” 

Esposiţiea clădirei 

O altă cestiune importantă, este de a se sci în cotro - 

este mai bine să se întârcă faţa principală a clădirei, adecă 
aceea unde dai ferestrele claselor. Este vorba de a se e- 

vita bătaia vîntului de Nord-Est (crivățul), precum şi arşiţa” 
prea mare a srelui în timp de vară. De aceea, esposiţiea 
cea mai favorabilă a ferestrelor -claselor este spre Sud.Est. 
Dacă scola e ast-fel dispusă, crivățul o lovesce numai în 
costă; iar vara, sârele nu dă în clase de cât în Grele de 
dimin€ţă, când este mai puţin ferbinte şi supărător. 

Vecinătăţile 

Cestiunea vecinătăţilor scolei este iarăşi forte interesantă. 

Să se evite vecinătatea fabricilor, cari produc prea mult 
fum sai alte emanaţiuni supărătore ; a bălților, a cimitire- 

lor, a locurilor de petreceri puţin recomandabile, precum 

cârciume, hanuri şi altele. Să se evite a se pune scsla în 

strade saii pieţe prea frequentate, unde nu numai sgomo- 

tul trăsurilor împedecă - funcţionarea liniştită a scolii, dar 

încă copiii sunt întruna espuşi la accidente de trăsuri. Să 
nu se aşeze scâla în mijlocul unor case prea înalte, cari-ii 

iati lumina şi nu lasă aerul şă pătrundă şisă se preschimbe 

cu înlesnire în curţi şi în clădire. Vecinătatea prea ime.-! 

diată a bisericei nu este un bine, nici pentru scslă, din 

cauza clopotelor, nici pentru biserică, al cărui serviciii pote 

fi turburat prin jocurile, cântecele şi strigătele copiilor. 

In schimb, este de căutat vecinătatea grădinilor şi plan- 

tațiunilor, cu condiţie ca să nu fie prea aprope de pereţii 

scâlei, în cât să-i intercepteze aerul şi lumina”şi să devină 
o cauză de umegelă.
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“Intinderea terenului pentru scâlă 

Art. 3 din regulament prevede intinderea ce trebue să 
aibă locul pe care are să se clădescă scâla. Cifrele prevă- 

gute acolo se justifică prin trebuinţa ce este ca scâla să 

posedă, nu numai clasele şi cele-l-alte încăperi în condiţii 

'satisfăcătâre, dar încă şi curte de recreaţie îndestulătore, 

Pentru copii, este una din condiţiile cele mai esenţiale de 

sănătate, ca să nu fie lipsiţi de eserciţiile şi jocurile pro- 

prii etăţii lor. O scâlă lipsită de o curte destul de mare, 

în care copiii sunt siliţi să: petrecă în nemişcare tot tim- 
puli cât trebuie să stee întrinsa, este pentru copii un loc 
de suferință, care, nu numai este luată în. aversiune: de 

dinşii, dar încă este cauza că ei sunt împedecaţi in des- 

-voltarea. lor fisică. 

Cifrele prevădute la art. 3 sunt fârte moderate, şi pot fi 
păzite. or-unde. Dacă evaluăm la 210 numărul copiilor ce 
pote conţine o scâlă primară urbană de patru clase, locul 
necesar ei ar fi abia de o jumătate pogon. Afară de două 
saii trei oraşe mari, nu este nici o localitate în ţară unde 

un teren de aşa mică întindere să nu se pâtă procura cu 
un preţ forte redus; şi chiar în acele două, trei oraşe, ad- 

ministraţiile comunale trebuie să cugete că cheltuisla ce 
este a se face pentru cumpărarea unor locuri suficiente, 

“ este o cheltuiclă, nu numai ce le este impusă de lege, dar 
încă care interesează în cel mai înalt grad sănătatea co- 
piilor din scoli; aşa că, ori-cari ar fi sacrificiile ce ar im- 
pune comunelor, nu este permis a nu se face. 

“Planul scâle) 

Trebuinţele unei scâle sunt uşor de cunoscut şi uşor de 

enumerat. S'aii elaborat mai multe programe pentru con- 

struire de scoli “de diferite feluri, după importanţa localită- 

- $ci şi după mijlocele de cari dispune. De altă parte, regu- 

S3 lamentul prevede condiţiile în cari aceste programe trebue 

> esecutate. Prescripţiile acestor programe şi ale regulamen-. 

>> tului sunt obligatăre pentru orice clădire de scslă, pentru 

” ca să respundă la destinaţiea sa; i - 
%» BIBLIOTECA N 

. - -- Cenirais 
Uatvoraitară 
Nunarsati   
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Pe baza acestor programe şi a regulamentului, se pot 
alcătui planuri-tip de scoli de diferite feluri şi de diferite 
preţuri. S'aii alcătuit mai multe de aceste planuri-tip, cari 
se găsesc alăturate la aceste zpszrucțiuni. Ele pot fi utile 
comunelor şi arhitecţilor, pentru a vedea în mod pipăit 
cum, în anumite casuri, pâte cine-va satisface condiţiile ne- 
cesare unui bun local de scâlă. Pe unde forma locului, 6- 

- rientarea lui, fondul de care se dispune, şi cele-l-alte cir- 
cumstanţe vor fi potrivite, aceste planuri-tip se pot aplica 
întocmai, scutind ast-fel de studii noi. Nu este însă de loc 
intenţia Ministerului de a impune aceste planuri, ca pla- 
nuri invariabile, tutor comunelor. Imprejurările variază la 

„infinit de la un loc la altul, şi se pâte prea bine că un 
plan, care convine fârte bine întrun loc, să fie neaplicabil 
în alt loc; sai din cauză că nu se potriveşte cu forma lo- 
cului, sau că trebuie alt-fel întors cu faţa spre sâre, sau 
că mijlâcele comunei nu sunt aceleaşi, sai din ori-ce alte 

“cauze. De aceea comunele cari vor voi să clădescă un lo- 
cal de scâlă, vor trebui să vadă dacă împrejurile locale per- 
mit aplicarea întocmai a vre-unuia din planurile-tip; şi dacă 
nu, ori să modifice după trebuinţă vre-unul din acestea, 
ori să facă altul cu totul din not. In acest caz, planurile- 
tip nu servă de cât ca călăuză în redactarea planului ce- 
lui . noă. | ” . 

Ori-cum ar fi, construcţiea .nu se pâte începe înainte de 
ce planul şi devizul nu vor fi revăgute şi aprobate de Mi- 
nisterul de Instrucție Publică şi Culte. . Acestă îndatorire 
revine de drept acestui Minister, pe de-oparte pentru că 
nimeni nu este mai în posiţiune de cât dinsul de acu 
nâsce trebuinţele scâlei şi modul de a le satisface; iar pe. 
de alta, pentru că el este însărcinat cu aducerea “la înde- 
plinire a legii instrucţiunei publice, în care este înscrisă, 
obligaţiunea pentru comune de a-şi face locale de scoli 
în bune condițiuni. Ă " 

Pentru a pune pe Minister în posiţiune de a judeca în 
deplină cunosciuţă de cauză, trebuie ca, când i se va tri- 
mite să judece un plan şi un devis pentru scâlă, să i să 
dee şi tâte lămuririle necesare, precum: planul locului pe 
care este să se ridice clădirea; arătare dacă acest loc este 
pe deal, sai în vre-o vale, şi în acest din urmă caz, să se 
arăte cauza pentr tăre-nu sa ales un alt loc; să se arăte 

„danie În 
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dacă locul nu. € băltos sati în vecinătațea vre-unei bălți sait 

altă cauză de infecţiune, să se arăte ce fabrice, usine, sta- 

bilimente publice, biserici, cimitire, hanuri, cârciume, sati 

:alte asemenea, se află situate în vecinătarea locului până la 
o depărtare de 150 metri; ce populaţie aproximativă în 

suflete are localitatea pe care e destinată scâla să o de- 
servescă; ce alte cătune mai sunt în vecinătate, până la 

o depărtare de 5 kilometri, cu populaţiea aproximativă a 
fie-căreia în suflete, şi cu arătare dacă vre-una din ele are 

deja sc6lă, şi ce scâlă anume, ce materiale de construcţie 

se găsesc mai cu înlesnire în localitate; în fine ori-ce ară- 
tări ce pot fi necesare. 

” Pentru reunirea tutor acestor sciinţe, comunele pot cere 
ajutorul d-lor Revisori scolari, cari ai ordine a le da tot 

concursul. 

Curți 

S'a observat că, de câte ori se fac planuri pentru scoli, 

rare-ori: arhitecţii ati grija a prevedea şi cheltuielile nece- 

sitate de regularea şi amenagiarea curților. La o scâlă însă, 

curtea este una din părţile ei esenţiale. Dacă curtea nu ar 

fi, sati dacă ar fi prea mică, saii dacă ar fi aşa de rei re- 

gulată în cât nu ar putea servi, copiii ar fi lipsiţi de re 

creaţiune, ceea ce este un lucru fârte reă la etatea lor. 

Art. 8 din regulament are de obiect a înlătura reul a- 
cesta. Nu numai că prin art. 3 sa cerut ca terenul să fie 

destul de mare pentru ca curtea să nu lipsescă, dar încă 
prin art. 8 şi 51--55 se impune ca acestă curte să fie pusă 

în stare de a servi la recreaţiunea copiilor. Să cere pentru 

acesta ca să nu se lase pline de găuri în care săse adune 

apa, să nu fie pline de burueni, ghimoi şi mărăcini, care 
"mpedecă pe copii de a alerga şi le rup hainele. De aceea 

se pretind ca să fis prunduite, găurile astupate, şi nisipito 

peste tot. In localităţile unde prundul şi nisipul ar lipsi, 
vegularea curții se va face cu molos sfărămat şi bătut cu 

maiul; la nevoie, și în lipsă de molos, chiar cu pămint 

argilos, uscat, asemenea bătut cu maiul. In ori-ce caz, tre- 

buie să se caute a face ca apa să nu stagneze nicăeri, şi 

ca burvenele şi mărăcinii să fie cu totul stârpite. Se reco-
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mandă însă a se planta cel puţin o parte din curte cu ar- 
bori, pentru a da umbră şi pentru a înveseli scâla. 

In localităţile cari dispun de mijisce mai multe, se reco- 
mandă înfiinţarea curților acoperite pentru recreaţie (art. 
8 şi 56). Acestea sunt nisce simple şoprâne, lipsite de cor- 
pul clădirei întro parte unde să nu împedece ajungerea 
luminei în clădire, sai, dacă acesta nu se pote, să fie în 
comunicaţie cu. clasele prin o galerie acoperită. Ele 
trebuie să fie deschise înlături, aşa în cât să nu împedece 
circularea aerului. Pe jos, trebuie să fie cu asfalt, cu ci- 
ment, saii pavate cu basalt, sau în fine făcute de pămînt 
fOrte bine. bătut, cu molos. Utilitatea acestor curţi acope- 

"rite este mare pe timp reii, când copiii sunt împedecaţi a 
se recrea în curtea descoperită, 

O recomandaţiune generală care nu se pâte îndestul face 

tutor comunelor cari-şi clădesc locale de scoli, este ca, clă- 

dindu-le, să se gândescă la viitor; să nu uite că numărul 
scolarilor merge, şi trebuie să mergă crescând, şi că tre- 

buie să li se pregătească loc în scâlă. Frequentarea scoli- 

lor primare, urbane şi rurale, este forte puţin considerabilă 

astă-gi; abia a cincia parte din numărul copiilor în etate 
de scâiă se înscrii la începutul anului scolar, şi din aceg- 
tia încă o bună parte nu ajung până la finele anului. 

Este dar sigur că, atunci când legea obligativităţei învă- 
tm mintului se va aplica cu t6tă-. rigorea, localele de scoli 

” trebui mărite şi immulţite întro măsură fârte însem- 

mată, 

Prin urmare, dacă în cutare scâlă urmeză adi, spre esem- 

plu, 30 copii, nu trebuie să se clădescă local pentru 30 
scolari. Mai întăi, chiar faptul clădirei unui local noii, larg, 

aerat, luminos şi vesel, va face să crescă numărul scolari- 

“lor: căci copiii cu mai mare bucurie trag la.o asemenea! 

scolă, de cât la una. aşezată întrun local mic, întunecos şi 

trist. Dar apoi, precum am mai gis, întro localitate unde 

scâla e urmată de 30 de scolari, trebuie să comptăm în 

mijlociii că sunt 150 de copii în etate de a -urmala scâlă; 

aşa că localul ar trebui în realitate făcut, nu pentru 30, ci 

pentru 150 scolari. Ă 

lacă în ce mod işi pote face idee cineva de numtrul 
aproximativ al copiilor în etate de scolă întro localitate:
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Numărul familiilor se îmmulţesce cu 7 şi se împarte cu 10. 

Ast-fel, dacă este vorba a se face o scâlă care să deser- 
vâscă populaţiea din trei cotune, din cari unul are 55 fa- 
milii, altul 26 şi altul 37, se face suma acestor familii, care 

„este 118; acest număr se immulţesce cu 7, cea ce dă 826; 

şi împărțind cu 10, se găsesce că în cele trei cotune sunt 
“aproximativ 82 de copii în etate de 'scâlă, din cari 41 bă- 
ieţi şi 41 fete. Ar trebui dar ca localul de scolă să se pre- 
gătâscă pentru acest număr de copii. 

Cu tâte acestea, iu e nevoie ca localele de scâlă să fie 

de o dată şi chiar de acum mărite în acestă proporţiune. 
Pc de o parte, mijlâcele statului nu i-ar permite să immul- 
ţescă de o dată aşa de mult numărul institutorilor şi învă 

ţătorilor; pe de alta, chiar dacă mijlâcele ar permite, ar 

lipsi personalul didâctic necesar pentru înfiinţarea de o 

dată a unui aşa de mare număr de scoli; în fine, este din 

nengrocire constatat cât de greii este a face ca toți părinţii 

să-şi trimită copiii la scâlă; aşa în cât, chiar de sar face 

acum tote scolile necesare, multă vreme ele vor fi încă 

despopulate în mare parte, până ce trimiterea la scâlă a 
tutor copiilor să între bine în deprinderile populaţiunei 
întregi. 

De altă parte este un fapt constatat că numărul scola- 
rilor merge descrescând destul de repede de la clasa I până 

la a IV. Din acestă Cauză, în oraşele mici, clasele [Il şi 

IV sunt puţin populate, în comparaţie cu clasele 1 şi II; 
iar în oraşele mari, este nevoie a se înfiinţa clase divizio- 

nare I şi I[, pentru a putea conţine numărul de copii de 
7 până la 9 ani, cari nu ai loc în scolile esistente. Până 

acum, obiceiul aprâpe invariabil a fost ca aceste clase di- 

“vizionare să se instaleze în locale distincte, iar nu la un 

loc cu scdla căreia îi servă de sucursală. Prin acesta, pe 

“lângă greutăţile de administraţiune ce se ivesc, se produc 

şi cheltueli zadarnice, cari apasă chiar asupra comunelor ; 

căci fie-ca:2 grupă de clase trebuie să aibă o locuinţă pen- 

„tru directo;, o cancelarie, o gimnasțică, etc. distincte ;. prin 

urmare chirii saă ch eltuieli de clădire, de cari comunele 

sar putea dispensa. 

“Tâte aceste greutăţi se pot uşor evita. dacă, în plănui- 

rea construcţiilor lor scolare, comunele vor procede cu Ore- 

care sistemă,



Orăşelele, cari nu ati agi de cât câte o scdlă primară de 
băeţi şi una de fete, având şi acelea clase unite, posedă 
în genere o populaţiune prea mică, pentru ca se pâtă cere 
separarea claselor unite, sai înfiinţarea de scoli noi. 

In asemenea localităţi e de ajuns de o cam dată casă 
se facă locale de scâle suficiente pentru starea actuală a - 
scolei, pentru a se respunde, nu numai trebuinţelor actu- 
ale, dar şi pentru câtva timp în viitor. Trebuie însă ca 
clădirea să se facă aşa, în cât, când populaţiea scâlei va 
cresce, când clasele unite se vor separa, saii când se vor 
„mai crea clase divizionare, să se potă mări localul, adăo- 
gindu-i-se clasele necesare, fâră ca planul generai al ei să 
fie distrus. Cu modul acesta, comuna nu e silită să închidă 
chiar de la inceput un capital prea mare întro clădire, din 
care numai o parte are să serve la început, iar restul va 
fi espus la stricăciuni, remânând multă vreme neîntrebuin- 
ţat. Din contra, clădirea se ridică treptat, potrivit trebuin- 
elor, şi costul ei nu apasă aşa de tare asupra finanţelor - 
comunei. 

Ii oraşele mai mari, se impune clădirea cât mai neîn- 
târdiată de locale cu patru, şi chiar şese sale de clase des- 
tul de încăpătâre; aceste din urmă, destinate a cuprinde 
şi câte dou& clase divizionare, E bine ca chiar la localele ce 
se ridică numai cu patru sale de clase, să se rezerve po- 
sibilitatea de a se adăogi încă una sat două sale, pentru 

clasele divizionare ce sar înfiinţa în -urmă, 

In comunele rurale, se pote urma aceeaşi sistemă care 
se recomandă pentru oraşele mici. De-o-camdată se pote 
clădi o scâlă mai mică, care gradat se pâte mări după tre- 
buinţă. 

Pentru a înlesni pe cât e cu putință pe comune, s'aii 
redigiat mai multe planuri-tip, cari se pot esecuta ast-fel 
in mod gradat. 

Locuinţa pentru Director și sarvitorul scâlei 

Regulamentul prevede (art. 7) ca localul scâlei să cu- 
prindă o locuinţă pentru Director. Pentru scâlele de fete, 
acestă obligaţiune este impusă chiar prin lege; însă utili-
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- tatea acestei măsuri este aşa de evidentă, în cât nu esistă 

mai nici o scâlă de băeţi, în care Directorul să nu-şi aibă 
locuinţa. In adevăr, nu.e cu putinţă ca o scâlă, unde se 

adună sute de copii mici, să fie lăsată în voia întimplărei 
în Grele când nici Directorul, nici institutorii nu se aflăa- 

colo. Copiii lăsaţi în voia lor, şi sciindu-se cu totul nepre- 

veghiaţi, pot lua cele mai rele deprinderi, pot să-şi facă 

reii şi lor, şi se facă stricăciuni şi localului. In Grele când 

ei ar fi ast-fel lăsaţi singuri. disciplina s'ar perde cu desă- 

verşire. Pe de altă parte, sarcina de Director este grea şi 

obositâre, şi nu se cuvine ca titularul ei să o pârte, fără 
nici un fel de resplată, căci atunci toţi institutorii sar feri 
de dinsa, şi nu ar mai fi cu putinţă a avea Directori pen- 

tru scoli. Insă statul nu pâte să aloce salarii anumite pen- 

tru postul de Director, căci deja el pârtă cea mai mare 
parte din cheltuielile învăţămintului primar, cari sunt forte 
considerabile. Locuinţa acordată Directorului, pe lângă că 
este de un mare avantagii pentru scâlă, ţine loc, tot de 

o dată, şi de salarul ce sar cuveni să îi se plătescă anual, 
pentru acestă însărcinare. 

În comunele rurale, necesitatea locuinţei învățătorului 

este Încă şi mai imperi6să; căci pe acolo este mult mai 

anevâie pentru dinsul a găsi casă cu chirie, aşa că ori de 

câte ori nu ar fi de nascere chiar din satul unde este nu- 
mit, situațiunea lui ar fi cu totul grea. 

De şi mai tâte comunele recunosc -dreptatea acestor ob- 
servațiuni şi caută să le dee satisfacere, sa credut nece- 

sar a se pun: aci, pentru că unele comune ai comis în- 

“semnate erori în acestă privinţă. Ast-fel, cunâscem un e- 
semplu de un local de scslă urbană de băeţi, care a cos- 

ta. o sumă forte însemnată, şi care cu tâte acestea nu 

conţine, nici locuinţă pentru director, nici chiar o cameră 

pentru servitorul sedlei. De aci urmeză că mai tot de-una 
scâla. nu are servitor, pentru că cu salarul ce se plătesce 
de ordinar pentru dinsul, greii se pote găsi cine-va, care 
să se şi nutrească, şi să-şi ţină şi casă; comuna va fi dar 

silită a mări salarul servitorului, şi adaosul acesta repre- 

sintă cu mult mai mult de cât interesul banilor.ce ar fi 

trebuit să se cheltuiescă, pentru a se pune o cameră de 

servitor în-localul scâlei. Afară de acesta, bine este ca, 

îndată după terminarea claselor, întregul local, care a cos-
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tat gecimi de mii de lei, să remână cu totul părăsit şi ne- 
priveghiat? Şi în caz când servitorul ar întârgia, la rele 
cuvenite, să vină să deschidă scâla, bine este ca copiii şi 
institutorii să remână în stradă, aşteptându-l pe dînsul? 

Se pâte formula ca regulă generală, că ori-ce economii 
reii înţelese făcute la localurile de scoli, aii ca efect pen- 
tru comună cheltuieli mult mai mari de cât acele eco- 
nomii, Ă * 

Construcţțiunea 

Nici o îngrijire nu trebuie cruţată, pentru ca localul sc6- 
lei să fie igienic în cel mai înalt grad. Pentru acâsta, nu 
e de ajuns numai a păzi regulele puse pentru alegerea tere- 
nului şi a face un plan bun; construcţiea însăşi trebuie 
făcută aşa în cât să se evite tote cauzele cati ar putea a. 
duce vătămare sănătăţei copiilor. 

Fundaţiile reu făcute pot fi cauza, pe de o partea com-. 
promiterei solidităţei clădirei, iar pe de alta a întinderei 
umedelei. 

Terenul pe care este să se clădescă trebuie mai întăiă 
să se sondeze; şi dacă până la adâncimea unde este să 
mergă temeliile nu se găsesce pămint solid, temeliile tre- 
buie aşegate pe pari. Acesta, negreşit, măresce costul; însă 
adaosul de cheltui€lă va fi de-sigur mai mic de cât pa- 
guba ce ar rezulta dacă până peste doi-trei ani tot edifi- 
ciul ar cădea în ruină, 

Să se evite a se întrebuința pictra prea porâsă şi scâsă 
prea de curend din carieră, căci acestă pictră pentru “multă 
vreme păstreză umegela pămîntului. Pictra de gresă nu 
trebuie nici odată să se întrebuinţeze, căci ea este tot.de- 
una umedă. Cărămida reii arsă trage şiea umegela cu mare 
energie, întocmai ca un burete, şi când este de tot plină 
de apă, ea devine făin6să, nerezistentă, şi soliditatea clă- 
direi este compromisă. 

Cea mai bună armă contra umegelei sunt materiile ne- 
permeabile pentru apă, cum e tencuicla făcută cu var i- 
draulic, betonul, cimentul. De aceea regulamentul (art. 9) 
recomandă întrebuințarea varului idraulic pentru tencuieli. 

Tot din acestă cauză, prin art. 19, se recomandă”ca zi-



dăriea pereţilor să fie despărțită de soclu printrun strat 
de ciment, asfalt, saii table metalice, cari nu lasă ca ume- 

gela din temelii să se urce în pereţi. o 
“Nu este bine ca parchetele sati duşiumelele să se aşeze 

de-a-dreptul pe pămînt, căci umedela şi receala pămîntului 
se comunică cu prea multă înlesnire camerei. Se cuvine 
ca parterul să fie ridicat cât-va de-asupra pămîntului (art. 
22), şi pus pe mici bolte de zidărie, care este cel mai bun. 
mijloc- de a isola şi aera părţile inferidreale clădirei. Dacă 

acesta nu se pâte, trebuie cel puţin ca sub duşumele să 
se aşeze un strat destul de gros de beton, asfalt  saii ci- 

ment, sai în lipsă, molos mărunt şi uscat şi cărbune pisat. 
In comunele rurale, unde de ordinar construcţiunile se 

fac cu mai puţină îngrijire, soclul clădirei se va încunjura 
cu o prispă, făcută din pămînt uscat şi bătut bine (art. 9), 
însă destul de îngustă (cel mult 15 centimetri) pentru ca 
copiii să nu pâtă umbla pe dinsa. Scopulei este dea 
protege temeliile de apa de la streşine. Tot pentru acest 
scop, streşinele trebuie să fie destul de mari, pentru ca: 

să nu lase-ca apa să cadă prea aprope de ziduri. 
In comunele urbane, se pretinde ca clădirile scolare să 

fie de zid, fie el de cărămidă, de beton, saii de pictră şi 

cărămidă (art. 10). Scolile urbane aii prea mare importanţă, 

pentru ta să se permită ridicarea lor cu mâteriale econo- 

mice, ca lemnul, ciamurul sati paianta. Pentru dinsele, a- 

semeni materiale nici nu ar garanta soliditatea clădirei, şi 

nici nu ar permite edificarea unei construcţiuni destul de 
intinse, pentru a respunde trebuinţelor. De altă parte, în- 
tervin consideraţiunile relative la infrumuseţarea oraşelor, 

cari nu ar permite întrebuinţarea unor asemenea materiale, 

In fine, nu este nici una din comunele urbane care să nu 

fie în stare a-şi clădi locale convenabile de zid pentru sco- 
lile sale. 

In comunele rurale, în multe locuri acestă condiţiune nu 

mai pste fi împlinită. Mijlocele fârte constrînse de cari dis- 

pun multe comune rurale, precum şi raritatea pietrei sait 

a cărămidei, impune nevoia de a se recurge la alte mate- 
riale, mai economice saii mai lesne de procurat, De aceea 

Regulamentul (art. 11, 13, 14, 15, 16 şi 17) permite, în co- 

munele rurale, edificarea de clădiră scolare de ciamur (pisc), 

de lemn, de paiantă, şi, în cazuri de tot escepţionale, chiar
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de nuiele saă de vălătuci. E adevărat, că asemenea con- 
strucţiuni se consideră ca construcţii economice, la cari se 

recurge numai de nevoie (art. 17); însă dacă se vor face 

pe un plan bine conceput, şi dacă se vor construi cu în- 
grijire, asemeni locale pot respunde destul de bine trebu- 
inţelor. Ele vor avea avantajul de a putea fi făcute de meş- 

teri din localitate, de a putea fi reparate cu înlesnire, şi 
„de a fi aprâpe cu totul ferite de umegelă. Insă nu e mai 
puţin adevărat că asemeni construcţiuni presintă însemnate 

inconveniente. Ast-fel, e de temut ca ele să nu fie infes- 

tate de insecte şi alte animale parasite, şi să nu fie destul 

de căldurâse. Numai îngrijirea pusă la construire şi solici- 
tudinea învățătorului pot înlătura asemeni neajunsuri, 

Printre aceste clădiri economice, merită o deosebită a-. 

tenţiune acele făcute numai de lemn (urate). Inlesnirea cu 
care se pâte procura lemnul în două treimi din intinderea 
țerei, preţul cel mic ce ar costa un local cu totul de lemn, 

uşurinţa cu care lemnul să lucrează şi acea de a se găsi 

lucrători, sunt consideraţiuni în favârea localelor scolare 

de lemn. În Suediea, în Norvegiea, în Danemarca şi în EL- 

veţiea, se construiesc numai din lemn locale mari, cu mai 
multe etage, cari sunt f6rte durabile, economice, comode 

şi uşor de realizat. La noi, un local de scâlă rurală tipul 

No. 1, care de zid de cărămidă ar costa 5 până la 7 mii 

de lei, făcut numai de lemn nu ar costa de cât 2000 lei 
aprâpe. 

In faţa acestor împrejurări, Ministerul crede că pâte re- 

comanda clădirile scolare numai de lemn, cu condiţiunea 

espresă ca prescripţiunil= art. 14 să fie păzite cu “cea mai 
mare ezactitate, căci altminteri dispar tâte avantajele enu- 
merate până aci. Dacă gringile din cari ai a se face pe- 
reţii nu vor fi bine date la rindea (geluite), bine îmbinate, 

bine uscate şi rotunde, bine astupate cu mortar, prin la- 

curile remase gdle între dinsele, şi prin acele cari se vor 
deschide când lemnul se va usca, vîntul. şi frigul vor trece 

fără piedică, şi scâla va deveni o cauză de bâle pentru copii. 
Dispoziţiunea cuprinsă în“art. 18 face să se vadă unul 

din inconvenientele cele mai însemnate ale clădirilor de 
ciamur (pis€), de paiantă, de nuiele sau de vălătuci. Ase- 
meni construcţiuni, pe unde se usiteză la noi, se fac de 
mici dimensiuni, şi cauza este că ele sunt prea puţin so-
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lide şi resistente, pentru ca se pâtă purta greutatea unor 
grindi prea lungi, cum ar trebui Ja o sală de clase, unde 
lăţimea interidră a salei nu pote fi nici odată mai mică de 
d m. 40. De aceea regulamentul prevede ca, în asemenea 
caz, giingile tavanului să fie susţinute pe la mijloc de 
o grindă longitudinală, purtată şi ea de nisce stâlpi verti- 
cali, puşi pe liniea mijlocie a clasei. Insă prin acestă dis- 
posiţiune, se nasce inconvenientul că se împuţineză numă- 
rul pupitrelor ce ar încăpea în clase şi că se împedecă ve- 
derea. | 

"Art. 20 până la 27 cuprind diverse prescripţiuni, desti- 
nate a asigura soliditatea şi salubritatea localului. 

Se întergice ca salele de clase şi galeriile să fie fără du- 
şumele sau parchete, şi numai cu lut pe jos. In asemenea 
caz, se întrebuinţEză gunoii, al cărui miros, întro sală în- 
chisă şi plină de copii, -pâte avea cele mai rele efecte a- 
supra sănătăţei lor. Afară de acesta, în curind clasa ar î 
„plină de găuri, şi curăţeniea ar fi imposibil a se ţine cum 
trebuie. . 

Nu de mică importanţă este măsura ce se cere ase lua, 
ca apelor să li se dee o scurgere care să le depărteze de 
la temelii. Nu numai la edificiile publice, dar chiar la cele 
private, neîngrijirea de a se lua acestă precauţiune simplă 
şi uşoră, este cauza că în curînd umedela pătrunde în pe- 
reţi, şi chiar soliditatea clădirei este compromisă, 

In privinţa invelitârei, se cuvine a se evita tablele de 
zinc, din cauză că se oxideză şi se găuresce cu prea mare 
înlesniie, şi pentru că la noi se găsesc rari lucrători cari 
să scie să le aşeze, Tinicheaua, dacă nu este bine cosito- 
rită, se ruginesce iarăşi numai de cât. Tabla de fier con- . 
vine destul de bine, dacă e acoperită cu un strat de vop- 
sea indestulător. - - 

Invelitorile de olane sai țigle sunt fârte bune, pentru 
că sunt răcorse vara; nu trebuie însă puse numai pe lea- 
țuri, ci pe scânduri lipite una de alta, căci alt-fel viscolul 
face să pătrundă în pod, printre dinsel=, enorme cantităţi 
„de zăpadă: 
„In comuneie rurale, draniţa şi şindrila convin fârte'bine, 
căci se procură lesne şi se găsesc meşteri cari o aşeză 
bine. Un bun acoperiş de şindrilă pote dura 40 până la 
60 de ani, aprâpe fără nici o reparaţiune. 

3



În nici un caz nu se permite întrebuinţarea stufului sai 

cocenilor pentru acoperemînt. Acest sistem primitiv şi pe- 
riculos, pe lângă alte neajunsuri, are şi pe acela de a a- 
păsa prea tare asupra pereţilor. 

Prescripţiunea din art. 26, ca tencuielile să fie peste tot 
drepte şi fără ciubuce, are de scop a înlesni curățirea, a 
nu permite întroducerea miasmelor în pereţi şi a face e- 

conomie. Tot pentru înlesnirea curăţirei, este bine ca un: 
ghiurile dintre pereţi să nu fie în muche, ci rotundite. In 
fine, pe unde mijlâcele vor permite, se cuvine ca pereţii 
şi tavanele să fie peste tot acoperiţi cu vopsea de uleii, 
dată de trei ori. Cu modul acesta, pereţii se pot spala 
peste tot, destul de des, cu un burete plin cu o disolu- 
țiune slabă de acid fenic, pentru a asigura o perfectă cu- 

- răţenie şi a împedeca propagarea epidemiilor. 
Ori de câte ori clădirea va fi cu două etage, trebuie ca 

tencuielile tavanelor ce se află sub clase, galerii şi scări 
să fie făcute cu ipsos şi puse pe trestie, căci alt-iel trepi- 
daţiunile produse de mişcările copiilor le fac întruna se 
cadă şi se producă accidente, 

In ceea ce privesce fațada şi aspectul esterior al clădirei, 
nu se pâte îndestul recomanda cea mai mare simplicitate. 
Colnele, ciubucele, ornamentele nu adaogă nimic la me- 
ritul scâlei, dar ai inconvenientul de a costa mulţi bani: 

cari se pot cu mai mult folos întrebuinţala altă-ceva. Aşa, 
spre esemplu, o clădire care nu ar avea de cât 25 metri 
de lungime în faţadă, pe o înălțime de 10 metri, are 250 

metri pătraţi de faţadă. Dacă acestă suprafaţă se acopere 

cu tencueli netede, ea nu câstă de cât 7150 lei, aceeaşi 

suprafaţă, lucrată cu ciubuce, va costa cel puţin 1500 lei. 
Diferenţa de 750 lei ar fi de ajuns pentru a plăti o bună 
parte din mobilierul sc6lei. Şi încă aci nu am vorbit de 
cât de una din faţade, şi nu am presupus de cât nisce 
simplă ciubucarie ordinară, fără coldre, pilastri şi ornamente 

de teracotă; cu acestea, diferenţa ar fi şi mai considerabilă. 

Clasele 

Clasa este partea principală a s&lei, aceea asupra căreia
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trebuie mai cu samă să se concentreze atenţiunea ar- 

hitectului pentru a o pune în cele mai bune condițiuni 

posibile. 
Sunt ne-numă&rate defectele, ce pâte presinta o sală de 

clasă, din punctul de vedere al dimensiunilor, al disposiţi- 
unilor, alluminărei, al încălgirei, al ventilaţiei, etc. Nu vom 

intra aci în detalii tehnice, cari fac obiectul unor scrieri 
anume destul de voluminbse; ci vom arăta numai princi- 
palele inconveniente, cari trebuesc cu ori-ce preţ înlăturate, 
în noile construcţiuni scolare, 

Cea d'intăi condiţie este ca accesul clasei să fie cât se 

pâte de lesnicios. Să nu se pună uşa clasei în galerii în- 
guste, întunecâse sau strâmbe, pentru că atunci, când co- 
piii se grămădesc la eşire, este ca şi sigur că se vor în- 

tîmpla accidente. 
Să nu se aşeze uşile la două saii mai multe clase ast-fel, 

încât la eşire să se pâtă întâlni două sai mai multe cu- 
rente de copii. Să se evite cu cea mai mare îngrijire a 

pune uşile claselor prea aprâpe de scări, căci alt-fel prea 

uşor se va întâmpla ca copiii din ne-băgare de samă, să 
cadă pe scară. 

Să nu se creadă că.-o sală este cu atât mai bună pen- 
tru clasă, cu cât e mai mare. Este o limită pentru mări- 

mea claselor, precum este şi pentru micşurimea lor. 

Legea fixază la 5V numerul maximum al copiilor într'o 
clasă. Din nenorocire, lipsa de mijlâce impune de cele 

mai multe ori a se trece peste acest maximum; aşacă nu 

e rar a se vedea clase de 80—100 şi mai mulţi scolari. În- 

să este evident că-numerul prea mare de scolari, face că 
învățătorul nu se mai pâte ocupa în mod serios cu dinşii, 

aşa că învățămîntul sufere. Acesta este una din causele 

cele mai grave ale scăderei nivelului învăţămîntului la noi, 

De acees regulamentul (art. 29) impune ca numer maxim 
de scolari întro clasă rurală 80, iar în una urbană 70. Ace- 
ste numere, de nevoie, sunt mai mari de cât cel de 50 fi- 

xat prin lege; însă tot e bine că se pune o limită, care 
nu e mai presus de puterile ţărei, şi care va împedeca a- 

glomerarea afară din cale în salele de clase. 

Spaţiul necesar unui copil în clasă este determinat de 

cătră igienişti. Intro clasă bine ventilată, un copil are ne- 
A
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voie de cel puţin 4 metri cubici de aer; acest numer este 
un minimum, sub care nu se pote descinde, fără pericul 
pentru sănătatea copiilor. 

In suprafaţă, nu se pote prevedea pentru fie-care copil 

mai puţin de cât 1 metru pătrat, în case se socotesce şi 
locul necesar pentru tablă, catedră şi pentru trecerile din- 
tre pupitre şi în lungul pereţilor. Alt fel, ar lipsi spaţiul 
necesar pentru mişcările elevilor, în împlinirea datoriilor 
lor scolare. 

Admiţând aceste două cifre se vede că înălţimea mini- 
mă a clasei trebuie să fie de 4 metri. Dacă i se dă o 
înălţime de 4 metri 50 c. m. saii 5 m. dispunându-se pu- 
pitrele aşa în cât fie-care elev să dispună în mijlociă de 1 
metru patrat în clasă, atunci de fie care elev va veni 

câte 4 m. 50 c. m. saii 5 m. cubici de aer. 

Nu e avantagios a se da claselor o înălțime mai mare 

de 5 m. pe de o parte din causa greutăţei de a se curăţi 
pereţii şi tavanul la asemenea înălţime, iar pe de alta din 

causă că circulaţia aerului nu se face în mod destul de 

complect, fără anume sisteme de ventilaţiune. 
În suprafaţă, se pâte merge până a se da de fie-care e- 

lev câte 1, 25 metri patraţi în mijlocii. Nu se cuvine 
a se trece peste acâstă cifră; sar face o cheltuială inutilă, 

şi apoi sar da mijlocul a se "pune mai multe bănci şase 
grămădi copii mai mulţi de cât numerul prescris la art. 29 
din regulament. 

Ast-fel fiind, iată care ar fi dimensiunile limite ale unei 

sale de clasă, într'o scâlă rurală saă urbană: Întro sc6lă 

rurală, de ia 40 metri patrați până la 100 metri patraţi; 

Într'o scslă urbană, de la 40 metri patraţi, până la 87, 5 m.p. 

Pentru clasele III şi IV, primară, se cuvine a se preve: 

dea sale de dimensiuni mai mici de cât pentru clasele I. 
şi II, 

Dar nu este destul a hotărî nimai mărimea clasei, ci tre- 
bue a se vedea şi forma ce trebue să i se dea. 

Singura formă acceptabilă este evident că este aceea 
dreptunghiulară. - 

Luminarea după cum se prescrie la art. 31, nu pâte să 
vie de cât ori numai dintro parte, adică din stânga elevilor, 
ori din două părţi adică din stânga şi din drepta lor; nici
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întrun cas nu trebue să fie lumina din faţa lor sai din fa- 

ţa învățătorului, căci acesta ar vătăma vederea, ori pe a 

lor, ori pe a învățătorului; 
Ast-fel fiind, să nu să dea clasei o lăţime mai mare de 

1 metri. Experienţa arată că, dacă lăţimea clasei e mai 

mare de cât atât, nu mai ajunge destulă lumina până la 

copiii cari sunt lângă peretele opus ferestrelor. larna mai 

” ales inconvenientul acesta este forte serios. O altă consi- 

deraţie pentru care este bine a se evita lățimile prea mari 
ale claselor, este că atunci se reclamă gringi prea lunsi, 

şi preţul de construcţie se măresce în mod simţitor. În fi- 

ne, dacă clasa este prea lată, învățătorul are greutate şi 

oboseală, ca să o privigheze, căci nu pâte avea pe toţi co- 

piii de o dată sub ochi, ci e silit să întârcă mereu capul 
la drâpta şi la stânga. - 

De altă parte, se cuvine a evita pe cât se pâte a se da 

clasei o lungime prea mare, căci atunci copiii din ultime- 

le bănci scapă mai de tot de ori-ce privighere, iar învăţă- 
torul se obosesce prea mult, pentru a face ca vocea sa să 

se audă până la fund. E de dorit ca nici întrun cas lun- 
gimea clasei să nu trecă de 11'm. 50. | 

Cu modul acesta, se vede că cifrele de mai sus trebue 

- reduse, şi că cea mai mare suprafaţă, ce se pâte da unei 

sale de clase nu va trece peste 7 m. X 11 m. 50 — 80 

metr. p. 50 c. m., care convine tocmai unei clase rurale 

de 80 copii. a 1 m. p. de fiecare, saii unei clase urbane 
de 70 copii, a 1 m. p. 15 de fie-care, 

O dată ce mărimea suprafeţei salei de clasă este hotă- 
râtă, pentru a-i fixa forma, trebue să se aibă în conside- 
raţie forma ce se adoptă pentru mobilier. 

Regulamentul. prevede că băncile de scâlă să nu fie de 

cât de un loc sau ds două locuri, având prin urmare lun. 

gimea, primele de 55 c. m. iar celelalte de un metru. 

Cât pentru dimensiunea lor în sensul lăţimei, ca este de. 
0 m. 70 pentru tote băncile după modelul adoptat acum 
trei ani de minister. 

Să presupunem că ar fi vorba a se dispune trei rânduri 
de pupitre de câte două locuri. În acest cas, cele trei 
rânduri: de pupitre ar ocupa 3 metri din lăţimea salei, şi 
socotind câte cel puţin 60 centi-metri lăţimea spaţiului ce 
trebue lăsat pentru. trecere între rândurile de bănci, şi în:
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tre acestea şi pereţi, adică peste tot 2 m. 40 pentru patru 
spaţii vedem că lăţimea clasei nu pâte fi mai mică de 5 
metri 40. Ea poate merge însă până la 6 meţri dacă 

pentru mai multă comoditate, sar lăsa pentru fie-care spa- 
ţii câte 75 c. m. 

Dacă clasa trebue să conţni 70 de elevi, trebue să se 

pună, în sensul lungimei, 12 rânduri de pupitre, de vreme 

ce în fie-care rând încap câte 6 scolari. Aceste 12 rân- 
duri de bănci vor ocupa o lungime de 0 m. 70X 12—8m. 40. 

Adăogend 2 m. pentru catedră şi 0 m. 60la fundul clasei, 
în lungul peretelui, ajungem la o lungime de 11 metri. 
Acâstă lungime trebue însă mărită până la 11 m. 30, din 
causă că rândurile de pupitre nu se pot tot deauna aşeza 
destul de esact, în cât să nu fie de loc spaţiu pierdut. 

După aceleaşi regule, se pâte găsi forma clasei în  fie- 

care cas particular, Dăm aci cifrele relative la aceste forme, 

  

  
  

          

a _ No. rînduri- e 4 3 | 8 | a | 

e 3 S |lordepupitre| 2 * 4 | 208 Sa Î 
2 | 83| Sal scz 1 E 
s 3 $ |leuunțeu? 335] î2-] să 
zi Aa loc [locui] 2 2 o fă = 

1 170 — 3 12 o m. rom. sole m. 00 

2 | as |— | 3 8 10 m. 75| Sm. 5046 m. 00 
3| 70| 1] 3 | 10 10 m. 6010m. 00|6 m. 55 
ala al 3 7,0 m. 60| Sm 00,6 m. 55 
5 12 — 4 9 JO m. 60, 9m. 50,7 m. 00 
6 4.8 — 4 6 „0 m. 60| Im. 20,7 m. 00 

7|ao|-—|a 5 0 m. 60| 6m. 00,7 m. 00 
8 80 | — 4 10 jo m. 60110. 50, m. 00 

În disposiţiaa 3-a şia 4-a, lăţimea clasei se pâte mări până 
la 7 m., dând spaţiilor longitudinale câte 0 m: 69, în loc 

de 0 m. 60. 

Disposiţia a 7-a şi a S-a convin pentru scoli rurale; cea dea 
1-a pâte fi bună în comunele mici, cari de o cam dată ati 
elevi puţini, însă cari vor să-şi păstrez> posibilitatea de a-şi 

mări scâla; căci în acest cas, nu are de cât să se lungeas- 
că clasa, fără a se atinge lăţimea ei, şi fără a schimba nici 

grindile, nici uşa, nici ferestrele. 

Una din cestiunile cele mai importante, relativ la clase, 

şi care cu tote acestea este una din cele mai nesle în
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practică, este aceea a iluminatului. Când lumina în clase 
este puţină, saă când vine din partea de unde nu trebue, 
nu numai că cele mai multe din eserciţiele clasei devin ane- 

voi6se sai chiar imposibile, dar incă vederea copiilor este 
compromisă. De aci se nasce o mare parte din miopiile a 

căror origine e în scâlă, precum şi strabismele (ochii în- 

crucişaţi) şi deviaţiunile colonei vertebrale, provenite din 
atitudinile viţi6se ce iea copilul, pentru a se întârce spre 
partea de unde are lumina cea mai favorabilă. 

Regulamentul (art. 31, 32, 33, 34 şi 35) prevede pe scurt, 
însă în mod destul de clar, regulele principale de observat, 

pentru ca clasa să fie asigurată de o lumină suficientă şi 
bine distribuită. 

Se lămuresce aci că în comunele rurale, şi chiar în cele 

urbane, nu e bine ca ferestrele să aibă gemuri mari, din 
causa cheltuelei însemnate ce ar resulta din reînoirea lor 

în cas de spargere, şi a periculului pentru copii de a fi 
răniţi de spărturi. Mai nemerit este ca fereastra să fie îm- 
părţită întrun număr mai mare de ochiuri, prinse în cer- 

cevele subţiri, cari să împiedice cât mai puţin trecerea lu- 

minei, 

Tot cu privire la luminare, se pune în vederea auto- 

rităţilor comunale, că storii (perdelele) la ferestre sunt de 

o necesitate absolută, când ferestrele sunt spre s6re. Când 

lumina s6relui dă direct în clase, este o suferință nespu- 
să pentru copii a lucra, şi vederea lor pote fi serios atin. 
să, fiind ast-fel- espusă timp de cinci re pe gi. Cuochel- 
-tuială forte mică, care nu va trece peste 300 lei, pentru 

cea mai mare scâlă urbană, se pâte vindeca reul acesta. 
Lumina cea mai supărătâre, este acea care vine prin 

partea de jos a ferestrei pentru că aceea este care loves- 

ce direct în ochi. De aceea este bine ca storii să se dis- 
pună aşa, în cât să se închidă de jos în sus, în loc de a 
se lăsa de sus în jos. 

Prin art. 36, se cere ca pereţii, până la înălțimea de un 

metru 20 c. m. să fie acoperiţi cu lambriuri de lemn vop- 
sit; acâsta cu scop de a se putea ţinea pereţii curaţi, şi 
de a feri pe copii de contactul imediat cu zidul, a” cărui 
umegelă şi răcelă pote să fie vătămătore. În lipsa lemnu- 

lui o vopsza bună cu uleii pote până la un punct să-l



— 34 — 

înlocuiască, căci o asemenea vopsea se pâte lesne spăla 

cu un burete cu apă. De aceea, pe unde mijlâcele vor 

permite, este de dorit ca, nu numai partea inferidră a pe: 

reţilor, dar chiar întrega suprafaţă interidră a clasei, să fie 
văpsită în uleiă; căci atunci, prin spălături dese cu bure- 
tele, sar putea evita cu totul infiltrarea miasmelor în pe- 
reţi. " 

Cât pentru coldrea ce se cuvine a sa da vopsalei pere... - 
ților, cea verde deschisă, fârte palidă, este cea care con- 
vine mai bine. 

Art. 37 prevede modul de închidere şi deschidere a fe- 
restrelor. Disposiţia prescrisă întrinsul, care este fârte sim- 
plă şi comodă, are de scop ca, când sunt deschise numai 

părţile de sus ale ferestrei, curentul de aer să nu lovescă 
direct în copii, ci mai întăiă tavanul. Cu modul acesta, chiar 
când timpul e mai aspru, se pâte fără inconvenient deschi- 
de partea de sus a ferestrei, pentru a ventila clasa. 

Ventilatiunea 

Art. 40 din regulament atinge una din cestiunile cele 

mai grele, relative la clădirile scolare: aceea a ventilaţi- 
unei. 

Un copil are trebuinţă în mijlocii de 15 metri cubici de 
aer curat pe oră, ca să respire. În practică însă, este im- 
poșibil a se clădi clase de asemeni dimensiuni; limita de 

4 metri cubici de aer de fie-care elev, în starea actuală a 

lucrurilor, este tot ce se pote impune pentru localele sco- 
lare. Însă, ast-fel fiind, evident că diferenţa de 11 metri cu-: 

bici, care lipsesce, trebue să se procure copilului prin 

schimbarea continuă a aerului clasei în timpul lecţiunei. 
Acâsta nu este de loc un lucru idiferent, şi localele în 

care punctul acesta a fost negleş, nu pot de loc să fie sa- 
tisfăcătâre. Lipsa de aer în clase, nu numai compromite 
sănătatea copilului pentru viitor şi favoriscză producţiunea 

miasmelor şi lăţirea epidemiilor, dar chiar în timpul cât 
copilul se află în clase, îi produce genă în respiraţiune, 
durere de cap, amețeli şi somnolenţă; în aceste condiţi. 

uni, atenţiunea lui cste imposibil să stea _ deşteptă la eser- 
ciţiile clasei, aşa că resultatul economiei ce se face asupra 
ventilaţiunci este că se compromite mersul învăţămîntului 
clasei. A
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Sunt nenumerate sisteme de ventilaţiune cari sau ima- 
ginat; însă pentru obiectul care ne preocupă aci, alegerea 
nu este aşa de mare, căci trebue să înlăturăm tâte siste- 
mele prea costisitâre, prea complicate, prea delicate şi uşor 
de derangiat, precum şi pe tâte acelea cari ar necesita pfi- 
vigherea şi îngrijirea unei persâne anume; căci nu e de 
gândit a se cere de la comune să plătescă câte un meca- 
nic anume pentru fie-care sc6lă, care să aibă grijă numai 
de aparatele de ventilaţie ale scolei. 

ati Mijlocul de ventilaţiune 'cel mai simplu consistă în des: 
chidzrea regulată a uş:lor şi ferestrelor -dastul timp, pentru 
a schimba cu totul aerul clasei. Vara când e ti mpul bun, 
şi când sgomotul esterior nu împedecă deschiderea feres- 
trelor, nimic nu e mai bine de cât a se face clasa cu fere- 
strele deschise. 

„Când acâsta nu se pote face, se pot ţine deschise cel 
puţin gemurile de sus a'e ferestrelor, cari sunt dispuse 
întradins pentru acest scop (art. 37) chiar dacă timpul es- 
te ceva recz, acâsta sa pât= face fără inconvenient, de 6re- 
ce curentul de aer ce vine prin partea 'de sus: a ferestre- 
lor nu lovesce direct pe copii. 

În ori-ce cas, fie timpul căt de aspru, îndată după ple- 
carea copiilor din scâlă, trebue ca uşile şi ferestrele să fie 

ţinut= deschise timp destul, pentru ca tot aerul clasei să 
fie cu totul renoit. 

Acelaşi lucru trebue făcut şi în recreaţiile cari despart 

o lecţiune de alta, însă cu Gre-care precauţiune; deschi- 
gând, spre esemplu, mai întăi ferestrele timp de 5 minute, 
Şi ţinend uşa închisă; pe urmă, închigend ferestrele şi des- 

chidend uşa timp iarăşi de cinci minute. 

Acest din urmă mijloc însă are inconvenientul de a răci 
de o dată clasa, aşa că la lecţiunea următâre copiii. vor fi 

în frig. Afară de acesta, el nu se pâte aplica chiar în timpul 

lecţiunei, când tocmai aerul are mai mult trebuinţă de a 

fi schimbat. Problema este dar ca, uşile şi ferestrele fiind 

închise, să se stabilească un curent continui de -aer curat 

care să vină de afară în clasă, şi un curent de actul stri- 
cat, care să iasă din clase afară; amândou& aceste curen- 
te mergend in mod continui şi automatic, fără îngrijirea 
nimărui,
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lată un sistem ce sar putea adopta, şi care ar împlini 
tâte aceste condițiuni, pe lângă acelea ale eftinătăței şi 
simplicităţei. 

In peretele clasci care este opus sobei, se face un ca- 
nal a la partea inferidră, aprope de parchet, care să des- 

chide în clasă, şi aduce pe acolo aer curatdeafară. Acest 
aer venind rece, este mai greii şi de aceea remâne pe par- 
tea de jos a clasei. Aerul“viţiat prin respiraţiune, fiind cald, 

e mai uşor, şi de aceea se ridică în partea de sus a cla- 

sei; de aceea lui i se dă eşirea afară prin o altă deschide- 

re d, făcută în peretele clasei lângă care este soba, şi pu- 

să tocmai în partea dE sus a aceștui perete. 

Însă acesta nu este de ajuns, căci aerul viţiat nu va eşi 

prin a doua deschidere, dacă nu va fi aspirat în afară în- 
trun mod Gre-care. De acea tubul Ș. se unesce cu coşul 

(hornul) pe unde se ridică fumul de la sobă, după cum se 
specifică şi în art. 47. Precum se scie, fumul cald al sobei 
se rîdică pe coş cu destulă energie; acesta este causa că 

soba trage. Urcarea acesta a lumului, determină şi în ' tu- 
bul 4 un curent de aer din clasă, care se ridică în coş, 

împreună cu fumul. Atunci aerul clasei rărindu-se, din ca- 

usa celui care jesă prin 4 şi prin gura sobei, aerul de a 
fară vine să-i iea locul prin a, aşa că se stabilesce uncu- 

rent continui de aer care intră prin a, şi iese prin b şi 

prin gura sobei. 
In acest sistem, soba însăşi este dar un mijloc de venti- 

laţie, şi încă din cele mai puternice, de rece ea aspiră 

aerul din clasă şi-l transmite pe coș, obligând ast-fel aerul 

de afară să pătrundă în clasă prin ga. Atâta însă nu ajun: 

ge, căci în timpul cât nu arde focul în sobă, ventilaţia ar 

trebui să stea, de Gre-ce ar lipsi curentul în coşul ce; 

aşa că, în cea mai mare parte a timpului, clasa ar fi cu to- 

tul lipsită de ventilaţie. 
Inconvenientul acesta se pote înlătura forte uşor şi cu 

mică cheltuială, înstalând la estremitatea esteridră a coşu- 

lui o morişcă, făcută în modul următor: un cilindru de ti- 

nichea, de un diametru ceva mai mic de cât coşul, este 

suspendat la gura lui, printrun ax, susţinut de nisce tra- 
verse puse în curmeziş pe gura coşului, 

Cilindrul pârtă înăuntrul lui o suprafaţă elicoidală de ti- 
nichea, aşa că învertindu-se cilindrul, este silit să se urce.
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pe acestă suprafaţă elicoidală, până afară. Axul la capă- 
tul superior, pârtă nisce palete îndoite, când bâte vântul, 
paletele acestea se învârtesc, pun în mişcare şi cilindrul, 

şi determină aspirarea aerului din coş. Cu modul acesta, 
e de ajuns cea mai slabă suflare de vent pentru a deter- 
mina un curent ascendent de aer în coş, şi priri urmare 
ventilarea clasei; aşa că ventilarea ar merge ca sigură în 
mod aprâpe permanent. 

Adăogim că la gurile a şi Ș se cuvine să se pună capa- 

ce, pe cari cine-va să le pâtă închide şi deschide după voie, 

pentru a se putea mări sai micşora după trebuinţă venti- 
" larea clasci. 

Înstalarea complectă a unui asemenea aparat ventilator, 
nu costă niai mult de 30 lei pentru o clasă, 

Încălâirea 

În ceea ce privesce încălgirea, lămuririle date în art. 

11—46 sunt destul de clare, pentru a face să se înţelegă 
cari sunt disposiţiile de luat. Nu se insistă asupra încăldgi- 

re centrale sau prin calorifere, tot de tema complicaţiunei, 
a cheltuelilor celor mari de înstalaţie şi a necesităţei unui 

"mecanic special. Socotim că, la noi, încălgirea cu sob= es- 

te tot cea mai nemerită, şi ca economie, şi ca simplici- 

tate şi pentru că e lumea deprinsă cu dinsele, şi din ca- 

usă că contribue în mod puternic la ventilarea claselor. 

E anevoie a se pronunța cine-va dacă sobele de fier sis- 
tem Meidinger, sunt sai nu mai avantagidse de cât cele 

de cârămidă, 6le sati faenţă. Cele d'ântăi când sunt bune 

aii avantagiul de a fi mai puţin voluminbse, de a se în- 
căldi mai repede şi de a fi mai durabile; de altă parte în- 

să aii inconvenientul că, dacă se încălgesc prea tare, mias- 

mele din aer vin de se ard pe dânsele şi contribue la stri- 

carea aerului; afară de acâsta, în acest cas, fierul devine 

permeabil pentru gaze, aşa că oxidul de carbon, ce se pro- 

duce în sobă prin combustiune, trece prin pereţii ci şi se 
respândesce în clase. E adevărat că, la sobele Meidinger 
fierul nu se pâte încălgi până la roş de cât numai dacă 
focul este prea rei regulat. 

Cu un cuvînt, remâne ca în fie-care cas particular să se
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vadă carc este cel mai bun sistem de sobe sati de calorife- 
re ce se cuvine să se adopte. 

Grilagiul cerut de art. 44 a se pune în giurul sobei, are 
_de scop, pe de o parte a feri soba de lovitură din partea 
copiilor, pe de alta de a-i feri pe dinşii a se arde. de din- 

sa, şi în fine de a nu-i lăsa să umble la foc, care trebue 

si fis numai în grija şi în sama servitorului. 

Gimnastica 

Aparatele de gimnastică se pot instala în curtea de re- 
creaţie a scolarilor; dacă însă esistă o curte acoperită, şi 

dacă acesta are o înălţime suficientă, este de preferit ca 

ele să se aşeze întrinsa, pentru ca lecţiunile şi eșerciţiile 

de gimnastică să se potă face. şi când timpul este răii. 

Latrine 

În art. 60 până la 72, regulamentul prescrie în mod, f6r- 
te minuţios regulile de urmat, în înștalarea latrinelor la scoli. 

Motivul acestor precauţiuni este uşor de înţeles: la tâte 

edificiile publice, partea acesta este în genere cea mai pu- 

ţin îngrijită, şi cu tote acestea tocmai acesta este cea ca-. 
re pâte aduce cele mai grave neajunsuri, mai ales întrun 
local de scâlă. Prin ele se propagă epidemiile, în modul 
cel mai activ şi mai energic; aerul infect ce exhalezi ele 

pâte compromite sănătatea copiilor în modul cel mai grav; 

ne-fiind ţinute curât, ele dati copiilor deprinderi de necu- 

răţenie şi ne-îngrijire. De aceea unul din articulele că: 
rora trebue să se dea cea mai mare atenţiune în clădiri- 

le scolare, sunt latrinele, şi să nu se cruţe nimic pentru 

ca ele să fie înstalate în cele mai bune condiţii posibile 

de igienă fisică şi morală. 
În oraşele unde esistă canalisaţiune pentru apă, se re: 

comandă cu insistenţă sistemul JVazer c/osez, singurul care 

opresce în mod absolut emanaţiunile gropilor. Pe unde a- 

cesta nu se pote face, din lipsa de apă, se pâteaplica sis- 

temul numit  cart/fr- foset, întrebuințat în: secolele en. 

gleze, şi care până la un punct pste înlocui pe cel-alt. E] 
conştă întro cutie plină cu pământ uscar şi fărămat mă-
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runt, cu nisip .saii cu cenuşă, care printrun mecanism au. 
tomatic, pus în mişcare prin greutatatea copilului, saii prin 
un biton ce se trage cu mâna acopere materiile cu pă- 

ment, nisip sai cenuşă. - 

locuinţa Directorului 

În privința locuinţei directorului, recomandaţiunea capi- 
tală este ca ea să fie cu totul fără amestec cu scâla (art. 
78). Nu se pote îndestul insista asupra acestui punct: pe 
căt. e de indispensabil ca directorul să zibă locuinţa în sc6- 
lă, tot atât de necesar este ca menagiul seii să nu fie jes- 
pus vederei scolarilor, că familia şi servitorii sei să pstă 
să-şi caute de trebile casei, fără a trece ne-încetat prin 
mijlocul scolarilor; în fine ca viaţa privată a directorului 
să fie cu totul neatirnată de scâlă. Nu se pot numera t6- 
te neajunsurile ce se nasc din ne-păzirea cu destulă stric- 
teță a acestei regule: neîncetate conflicte între copii de o 
parte şi familia şi servitorii directorului de alta; esemple 
rele ce copiii pot lua de la servitori ; turburări aduse în 
mersul linistit al scdlei; sgomot prin coridârele scâlei în 
timpul Grelor de clasă; lipsă de curăţenie în scâlă. Pe lân- 
gă acesta se mai adaogă că, dacă directorul nu este cu 
totul separat de scâlă, prea adese-ori el pune stăpânire pe 
unele încăperi ale scolei asupra cărora nu are niciun drept; 
ast-lel se întâmplă să se vadă camere destinate a servi de 
vestiare scolei, ocupate cu provisiile de iarnă ale directo- 
rului. 

Condiţiunea impusă de art. 78 nu este aşa de grea: de 
împlinit; planurile tip ridigiate de minister o împlinesc pe 
deplin; şi pe urmă ea este prea importantă, pentru ca ar- hitectul să nu-şi dea tâte silinţele pentru a o satisface. 

Vestiare 

Vestiarele sunt o inovaţiune în scolile nostre. Până astăgi, 
nu se gâsesc de cât în vre-o câte-va din nouile locale de 
scoli primare din Bucuresci, şi la liceele St. Saba şi Ma- 
tei-Basarab, Ele însă sunt fOrte -necesare. Nu este bine ca 

A



scolarii să-şi lase hainele grâse pe unde apucă; acesta le 
dă deprinderi de desordine şi neîngrijire, cari le vor re- 
mânea pe urmă pentru tâtă viaţa. Pe urmă, suprafeţele 
claselor sunt calculate aşa, în cât nu remâne pe de lături 
destul loc pentru ca mantelele şi paltânele să sz pâtă a- 
tirna în cuiere chiar în clase. În fine, când e ploie, haine- 
le ude exalează miros ne-plăcut care infecteză clasa. 

Adăogirea unei camere pentru vestiar, înlătură tâte a- 
ceste neajunsuri, şi nu provâcă o cheltuială mai mare de 
cât aceea care ar resulta din mărirea ce ar trebui să se 
dea salelor de clase, pentru ca să se pStă pune chiar în- 
trînsele cuierele pentru haine. . 

Trebue însă să adăogim că întrebuinţarea vestiarelor va 
reclama o privighere mai de aprâpe din partea. directoru- 
lui şi a servitorului, căci alt-fel pâte da loc la multe ne 
ajunsuri. Acesta va face obiectul unor instrucţiuni specia 
le adresate directorilor. 

Lavabo E - 

Este bine ca, pe unde se pste, în vestiar sai în apro- 
pierea lui, să se înstaleze câte un lavabo. La eşirea din 
clase saii după recreaţiune, copiii vor putea să se spele pe 
mâni, ceea ce le va da deprinderi de curăţenie, şi acesta 
va avea cea mai salutară influenţă, nu numai asupra lor, 
dar şi asupra familiilor lor. 

In oraşele unde este canalisaţie pentru apă, lavaboul se 
va compune dintrun simplu sghiab, cu câte-va becuri de 
apă şi cu scurgere care să ducă afară din scâlă apa dela 
dînsul. Pe aiurea se pâte întrebuința o putină, având de 
giur împregiur câte-va canale, cu un sghiab în care să ca- 
dă apă şi cu un tub pentru scurgerea ei. N 

Grădina scdlei 

Disposiţiunea coprinsă în art. 81 este una din cele mai. 
însemnate. Grădina scâlei este, nu numai un mijloc de a 
face veselă şi sănătâsă curtea sc6lei, dar. încă are şi altă 
utilitate practică; ea procură învățătorului o distracţiune 
plăcută şi folositâre, şi mai cu samă îi dă mijlocul de a
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deprinde pe scolarii sei cu practica grădinei şi arboricul- 
turei, care, la ţară mai ales, sunt de prima importanţă, de 
Gre-ce constitue una din principalele ocupaţiuni şi mijl6ce 
de traii ale locuitorilor săteni. De şi programa scslelor 
rurale prevede noţiunile de horticultură şi arboricultură, 
studiul acesta remâne mai tot-de-una fără cel mai mic fo. 
los, din causa că  lipsesce practica şi remâne un simplu 
curs teoretic, Esistenţa grădinei scâlei va înlătura acest 
mare rei, - 

Bine înţeles, dacă regulamentul nu prevede grădina de 
cât la scolile rurale, causa nu este că nu ar fi bine ca şi 
cele urbane să aibă. Din contra, e de dorit ca nici o sc6- 
lă să nu fie fără grădina ei. Ministerul însă sa ferit de a 
impune nisce condițiuni prea greii de împlinit, căci în o- 
raşe prea adese-ori se va întîmpla: că scumpetea sai lipsa 
de locuri, nu va permite înființarea acestei utile anexe a 
scdlei. 

Sale de desemn și ateliere 

Salele de desemn şi atelierele pentru lucrul manual, sunt 
şi ele o inovaţiune în scolile nâstre primare; chiar în ce- 
le secundare nu sa întrodus de cât la clădirile cele mai 
noui. Necesitatea acestor sale se înţelege prin nevoia ce 
este a le da lumina în alt mod de cât se cere să fie dis- 
tribuită în clase, şi un mobilier special, care nu se potri- 
vesce cu forma de bănci sai pupitre cari singure se pot 
adopta pentru, clase, 

Cu tâte acestea trebuie să adăogim că învățămîntul de- 
semnului este încă fârte înapoiat în scolile n6stre primare, 
şi că va trebui încă mult timp şi multă stăruinţă, până ce 
să i se potă da atenţiunea ce merită, 

Tot asemenea, lucrul manual pentru băieţi nici nu figu- 
rează agi în programul sc6lelor primare. Este adevărat că 
întroducerea lui se impune ca o necesitate pedagogică de 

"prima ordine şi că mai curînd sai mai târgii acestă lacu- 
nă va trebui împlinită. 

Pentru aceste motive, este bine ca salele de desern şi 
salele de atelier pentru scolile de băieţi să nu se constru-. 
iască de O cam dată, ci să se amâne pentru mai târdiii,
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când vor putea fi întrebuințate cu folos. Se cuvine însă 
ca, în alcătuirea planului, să se ţină samă de dinsele, şi 

să se dispună lucrurile în aşa fel, în cât când va veni ne- 

cesitatea, acele sale să se pâtă ridica cu înlesnire, fără a 
turbura economia planului scâlei întregi. 

Nu este tot aşa cu salele de lucru de mână pentru sc6- 
ele de fete. Lucrul de mână a făcut tot de-una parte din 
programa scâlelor de fete; însă lipsă unei sale speciale a 
împiedecat adoptarea unui mobilier proprii pentru a fa- 

vorisa acest învăţămînt, care este de atâta însemnătate. Lu- 

crul de mână se predă agi chiar în salele de clasă orâi- 
nară, în băncile şi pupitrele obicinuite, unde fetele nu pot 
să-şi întindă lucrul, nici să croiască saii sa potrivescă. Aces- 

ta este pâte principala causă că acest învățământ lânce- 
zesce, şi că şi-a schimbat cu totul caracterul, de vreme 

ce fetele se ocupă aprâpe esclusiv cu lucrări mărunte de 
împletiri, broderii şi tapiserii, în loc de lucrările în adevăr 

utile, însă pentru cari se cere loc mai mult. 
Pentru aceste motive, este iârte necesar ca la seolile de 

fete să nu lipsască sala de lucru de mână, căreia să i se 
dea mobilierul special ce se cuvine, şi care constă în 

mese lungi şi orizontale, în loc de pupitrele înclinate din 

clase, Aceasta va necesita Gre-care cheltuială care va adu- 
ce un folos necomparabil mai mare de cât dinsa 

O sală de atelier, pentru 60 eleve, împreună cu mobili- 
erul necesar, nu ar mări costul unui local de scâlă cu mai 

mult de 1000 lei aproximativ. 

Mobilierul scolar 

Dacă un local de scâlă bine condiţionat este indispen- 
sabil, pentru a nu compromite sănătatea copiilor şi pentru 

a nu împedeca desvoltarea lor fisică în mod regulat, mo- 

bilierul scolar nu este de loc mai pe jos în această pri- 
vinţă, 

Cu părere de r&ii însă trebuie să constatăm că în privin- 
ţa mobilierului scolar, sa făcut încă şi mai puţin de cât 

în privinţa localelor scolare. În adevăr, multe comune sati 
silit să-şi clădeaşcă locale bune pentru scoii, şi dacă, cu 

tote sacrificiile lor, nu ait reuşit tot-de-una, causa este de
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cele mai multe ori lipsa de cunoscinţe technice în acestă 
materie. Cestiunea mobilierului însă nu a preocupat pe co- 
mune în aceeaşi măsură. Puţine, forte puţine din ele sunt 
cari Sai încercat să renunţe la vechiul mobilier, care e a- 
tât de incomod şi atât de periculos pentru sanătatea co- 
piilor. 

Băncile ce se întrebuinţază încă în imensa majoritate a 
scolilor nâstre sunt adevărate instrumente de supliciă pen- 
tru copii. Lungimea lor variază de la 2 până la 4 metri, 
aşa că în fie-care bancă să înghesue câte 6 până la14co- 
pii. De aci resultă o completă împedecare a mişcărilor pe 
cari trebue să le facă copilul în timpul lecţiunei, precum 
şi atitudini genate şi viţiose, cari înfluenţază în modul cel 
mai desastros asupra crescerei copilului. Afară de acesta, 
când trebuinţa cere ca un copil să iasă din bancă, el nu 
o pote face de cât trecând peste toţi camaragii din drâp- 
ta sau din stânga sa, ori silindu-i să ieasă şi ei de la lo- 
cutile lor. 

Un alt defect al băncilor actuale este că masa este prea 
depărtată de bancă: între verticalele ce trec prin margini- 
le scaunului şi al mesei, este tot-de-una o distanță de 20 
până la 30 sai 35 centi- metri, Este astăzi recunoscut că 
nimic nu pâte fi mai răi pentru copii, de cât această dis- 
posiţiune. Când copilul trebuie să scrie, el e silit să se 
plece înainte, să. “şi sprijine pieptul pe masă, (şi să ridice 

cotul şi umărul drept tocmai pe masă, lăsâd în jos umă- 
rul sting. De aci resultă obosala pieptului, turburări în re- 
spiraţiune, palpitaţiuni de inimă, şi deviarea spre dreapta 
a colonei ventebrale, tâte afecţiuni de cea mai mare gra- 
vitate. 

Nu este numai atât. - 

Mai tot-de-una, scaunele de şedere nu ati spate, aşa că 

Copiii, în tot timpul cât trebuie să stea în bănci, neavând 
nici un punct de sprijin, sunt siliţi să stea ori gârboviţi, 
ori cu pieptul şi cotele aşternute pe masă ori în alte a- 
titudini tot aşa de puţin igicnice. Dimensiunile băncilor 

nu ai nici un raport cu acele ale corpului copiilor. T6tă 
lumea scie, spre esemplu, că într'o întreagă scolă tâte băn- 
cile sunt de aceeaşi mărime, pentru copiii de 7 ani, ca şi 
pentru cei de 14. Din această causă, unii staticu picidrele 
atirnate, ceea ce, în: timp de o oră întreagă, produce o
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netolerabilă suferinţă ; alţii, din contra, nu pot încăpea în 
bănci. Masa este de ordinar prea depărtată, prea înăltă şi 
cu o înclinare defectudsă, aşa că copiii sunt siliți să se 
plece, să se întindă, să se înalțe în virful degetelor, casă 
pOtă citi şi scrie; miopia în scoli în mare parte de aci 
vine. 
_Eacă starea în care se află băncile de clase. Cât pentru 

cel-alt mobilier de scâlă, precum catedre, table, mobilier 
de cancelarie, nici nu mai vorbim, căci de multe ori el 
nici nu esistă; sati când se află, este întrb stare de ne- 
descris. 
Regulamentul remediază toate aceste rele, printrun 

mic numer de prescripţiuni. 
Mai întăiu el proscrie cu desevîrşire băncile de mai mult 

de două locuri; inconvenientele acestor bănci sau aretat 
îndestul mai sus, ca să nu mai fie nevoie a sc reveni aci 
asupra lor. Pupitrele de un loc saii două pâte că reclamă 
loc mai mult, pentru un acelaşi numer de elevi, de cât 
băncile de sistema veche; cu atât mai bine însă dacă prin 
întroducerea lor, se va pune un capăt oribilei grămădiri 
ce se vede astăzi în unele din scolile nostre ; cu atât mai 
bine dacă, prin acest mijloc, copiii vor putea în fine să 
capete în scâlă spaţiul şi aerul necesar pentru desvoltarea 
lor fisică, ceea ce astădi prea adese-oriă le lipsesce cu totul. 

Pentru a pune capăt perpetuei nepotriviri ce este între 
talia copiilor şi băncile de clase, se prescriii patru serii de 
dimensiuni deosebite, pentru pupitrele destinate copiilor 
de diferite etăţi. Tâte aceste dimensiuni sunt fixate cu cea 
mai mare îngrijire, după măsurile cele mai certe, făcute de 
Smeni competenţi şi adoptate de toţi pedagogii însemnați, 
Nici un detalii nu este negles; se dati tâte cifrele ce pot 
fi necesare pentru construirea pupitrelor de cătră ori-ce 
tîmplar. Se prevede şi o stinghie la spate, pentru sprijini- 
rea corpului. 

a RA Xa RR
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JL. 

Vropeane pentu efădrile ds scoli primaee urbane și murale 

PROGRAMA A. 

Local de scolă primară rurală 

Scolă completă 

  

a). Sc6la proprii zisă 

1). Două sale de clase, putând conţine una până la 80 
scolari, iar alta până la 60 scolari, a 4m.c. de aer fie-care 
scolar. 

2), O sală de atelier pentru eserciţii manuale, putând 
conţine deo dată până la 40 scolari, a 1!'/, metri pătraţi 

de fie-care scolar. | 

3). O cameră care să serve de cancelarie scâlei, şi de- 

_posit pentru aparatele şi hartele scâlei. 
4). Un vestiar cu lavabo, 
5). O cameră de arest, 

b). Locuinţă pentru an înveţător 

Dou& saii trei camere, o bucătărie, o cămară, un beciii 

şi 6 magazie. 

Conâiţiuni și observațiuni 

Locuinţa învățătorului trebuie să fie cu totul distinctă 
de scâlă, de şi pote fi chiar sub acelaşi acoperămint. În- 
trarea locuinţei să fie cu totul distinctă de a scâlei, şi dis- 

pusă ast-fel, în cât menagiul învățătorului să nu fie de loc
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espus vederei scolarilor. Între locuinţă şi scâlă să nu fie 

comunicaţie prea directă ; aşa, spre esemplu, din locuinţă 

să nu se trecă direct în clase. i 

Clasele şi atelierul să nu comunice direct între ele. Uşile 

lor să nu dea direct afară. 

Atelierul să se dispună aşa, în cât la vreme de nevoie 
să potă da adăpost peste n6pte la câţi-va copii, în timpul 
iernei, când din cauza timpului re şi al depărtărei nu ar 
putea merge să dormă acasă. 

Cancelariea să se pună ast-fel, în cât dintrînsa învăţăto- 
sul să pâtă observa cu înlesnire scâla şi curtea ei. Supra- 
faţa ei va fi de ajuns a avea între 20 m. p. şi 25 m. p. 

Comunicaţiea între clase, atelier şi cancelarie trebuie să 

„se facă prin galerii acoperite, şi. chiar închise, destul de 
largi şi comode. - 

Gimnastica nu va cuprinde de cât aparatele cele mai 
necesare, precum trapez, prăjini, paralele, etc. lea va fi 

pusă în curtea de recreaţie, care va trebui regulată şi ni- 
velată pe o întindere Gre-care. 

Arestul va trebui să aibă şi el duşumele, să fie bine us- 
cat şi să aibă sobă. EI trebuie să fie isolat de clase, însă 
uşor de suprave.hiat. 

Privatele nu se vor pune în corpul clădirei, ci la 6re- 

care depărtare, în curte. Pentru învăţător şi familiea lui, va 

fi o privată sepărată. Dacă scâla este mixtă, privatele băe- 
ților vor fi separate şi depărtate de ale fetelor. 

PROGRAMA B. 

Local de scolă primară rurală 

Scâlă necomplectă 

  

a). Scâla proprii zisă 

1). O. sală de clase, putând conţine minimum 40 scolari 
şi maximum 80, a 4 m. c. de aer de fie-care. 

2). O cancelarie, 

b). Locuinţa învețătorului 

Două camere, o bucătărie, o cămară şi un beciii.
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Condiţiuni şi observațiuni 

- Observaţiunile sunt aceleaşi ca şi la programa A. Se a- 

daogă însă că planul trebuie conceput ast-fel, în cât, când 
„numărul scolarilor sai mijloacele bănesci ar cresce, localul 

să se pâtă mări, aşa în cât-să se apropie de programa A, 
fără a fi nevoie să se facă altul din noii. Dacă sala de clase 
e făcută pentru mai puţin de 80 scolari, ea trebuie să pre- 
sinte posibilitatea de a se mări până la aceste dimensiuni. 

PROGRAMA C. 
Local de scâlă primară. rurală, conținind la un doc o 

scâlă de băeţi şi una de fete. 

Elementele fie-căreia din cele dou& scâle sunt aceleaşi 
ca şi cele indicate programele A şi B. Condiţiunile de a- 
menajare sunt şi ele aceleaşi. 

O condiţie nouă şi indispensabilă este ca cele două scâle, 

de şi unite sub acelaş acoperemint, să aibă fie-care indivi- 

dualitatea sa proprie, să nu aibă serviciile sale amestecate 
cu ale celei-l-alte, şi ca scolarii lor să nu fie amestecați 
unii cu alţii, nici în sale, nici în galerii, nici în curte, 

Observaţiuni generale 

Între limitele cuprinse în programele A, B şi C, se pot 
alcătui planuri mai mult sai mai puţin întinse, potrivit cu 
mijlocele şi trebuinţele. 

PROGRAMA D. 

Scâlă primară urbană, de băeți sai fete 

Scâlă completă 
  

a). Scâla proprii zisă 

1). Patru sale de clase, din cari două putend conţine 

fie-care câte 70 de scolari, iar cele-l-alte două câte 60, a 

4 m. c. de aer de fie-care scolar.
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2). O sală de atelier pentru eserciţii manuale (la fete 
"pentru lucrul de mână), putând conţine de o dată până la 

70 scolari. 

3). O cancelarie, de o suprafaţă de cel puţin 16 m. p. 
4), O cameră de deposit pentru dota scâlei. 

5) Un vestiar cu lavabo. Lavaboul va putea să se afle 
şi în o cameră deosebită de aceea a vestiarului. 

6). O sală de desemn, de o suprafață de cel puţin 90 

m. p. , 
7). Un şopron acoperit şi închis de trei părţi, pentru re- 

creaţie pe vreme rea. 

8). O cameră de arest. e 

b). Locuinţa directorului și a servitorului 

1). Trei sai patru camere, o bucătărie, o cămară şi o 

pivniţă, pentru Director. 

2). O cameră pentru servitorul scâlei. 
3). Un deposit pentru mături, apă, etc. 
4). O magazie de lemne. 

Observaţii 

Şi aci locuinţele trebuie să fie cu totul independente de 
scoală, şi fără comunicaţie directă cu dinsa. Toate cele- 

l-alte observaţii de la sclele rurale, se aplică şi aci. 

Este de dorit ca sala de desemn se primească : lumina 

de la Nord. 
Şopronul acoperit va avea o întindere proporţională cu 

populaţiunea probabilă a scâlei. Între dînsul şi scâlă, tre- 
buie să fie comunicaţie uşGră, destul de comodă, şi adă- 
postită contra pleci. Întrînsul se pot aşeza şi aparatele de 
gimnastică. 

Clădirea întregă trebuie ast-fel dispusă, în cât la nevoie 
să se pstă adăogi încă două clase de câte 70 de scolari, 
fără ca planul general şi funcţionarea regulată a scâlei să 
fie atinse. 

Pentru gimnastică, aceleaşi observaţii ca şi la programa A.



PROGRAMA E. . . 

Scâla primară urbană de băeţi sai ' de fete 

“ Scâlă necomplectă 

  

a). Scedla proprii zisă 

1). Două sale de clase, „putând conţine: fie-care câte 10 

de scolari. 
2). O cancelarie care să serve şi ca deposit pentru dota 

scâlei, de o suprafaţă de cel puţin 30 m p. 

3). O cameră de arest. 

b). Locuințele 

1). Trei camere, o bucătărie, o cămară şi o pivniţă pen- 

tru Director. - 
2). O cameră pentru servitorul scslei. 
3). O magazie de lemne. 

Observaţii 

Acestă programă e destinată oraşelor cu o prea mică 

populaţie scolară, aşi că scâla are patru clase împărţite la 

doi institutori. Cu tâte acestea, planul trebuie conceput în 

vederea unei îmbunătăţiri posibile. De aceea, trebuie să 

se dispună aşa, în cât adăoşirea încăperilor cari lipsesc, 
adecă două clase, atelierul, vestiarul şi şopronul, să se 

pstă face când sar simţi nevoie, Să se ieie încă mâsuri 

ca, la caz de trebuinţă, cele două clase prevădute la 1), 

să se potă despărţi prin pereţi transversali în alte patru, 

putând conţine fie-care câte 30 saii 40 scolari, 
Tâte cele-l-alte observaţii de la programa D se aplică 

şi aci. 

OBSERVAŢII GENERALE 

1). Între limitele cuprinse în programele D şi E se pot 

alcătui planuri mai mult sai mai puţin întinse, potrivit 

cu mijlâcele şi cu trebuinţele.
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2). In toate aceste programe, nu se insistă asupra deta- 
liilor relative la luminat, încălgit, ventilaţiune, detalii de 

construcţie, etc., cari sunt prevădute anume în regulamen- 

tul privitor la clădirile de scoli primare, ci numai asupra 
planului şi a disposiţiilor generale.



—— Bl — 

IV. 

Lăte=va planuri-tp de seo primare urbane și rutele 

Tip No. 1. 

Scâlă rurală cu o sală de clase, pentru 42 scolari, putân- 

du-se mări cu timpul pentru 80 scolari 

O sală de clase de 6 m. lungime pe 7 m. lăţime (lun- 
gimea se socotesce paralel cu peretele unde sunt feres- 

trele). Lumina spre stradă, uşa scolarilor spre curte, pre- 
cedată de o mică gheretă de lemn. 

În stânga salei de clase, locuinţa învățătorului, un ves- 

tibul de 4 m. pe i m. În stânga vestibulului, o cameră 

(2 m. 80X4 m); în fund, cancelariea (4 m.X2 m,50); în 
drepta, o cameră (4 m.X2,m. 80) şi bucătăriea (2 m,50X2 
m. 80). Din cancelarie, este uşă în clase; ferestra cancela- 

riei dă în curtea de recreaţie. - 

Curtea învățătorului despărțită de curtea de recreaţie. 

În caz de: mărire, este destul a lungi sala de clase până 
la 11 m., prin desfiinţarea unui zid, fără a atinge nimic 

din restul clădirei, şi fără a schimba din loc nici o uşă şi 

nici o ferâstră. Atunci clasa va putea conţine până la 80 
scolari, 

Înălţimea tavanelor în sala de clase, de 4 m., în cele- 
lalte, de 3m. 

Suprafaţa totală a clădirei, este de 113 metri pătraţi; iar 
dacă se măresce sala de' clase, este de 153 m. p. Fațada, 

în primul caz este de 14,m 20; în al doilea, de 19,m 20. 

Terenul trebuie să aibă cel puţin 24 m. de faţadă,



Tip No. 2, 

Scolă rurală” cu o sală de clase, pentru g2 scolari, putân- 

du-se mări cu fiinpul pentru 80 scolari 

Aceleaşi încăperi ca şi în tipul No. 1, cu deosebire că 

dispoziţiea este ast-fel, că, în caz de mărire, se dărimă . 

două ziduri interidre, făcându-se o sală de clase mate din 

vechea sală de clase împreună cu cancelariea şi cu o ca- 
meră a învățătorului, şi adăogindu-se două camere nouă, în 

locul celor suprimate, în partea despre locuinţa învăţăto- 
rului. 

Fațada clădirei şi a terenului, tot ca tipul No. 1. 

Tip No. 3. 

Scâlă rurală cu o sală de clase, pentru 80 scolari, puten- 

x 
du-se adăogi ma) târqdă încă o clasă, vestiar şi atelier. 

O sală de clase (11 m. lung. pe 7 m. lat). Luminată 
despre stradă. Uşa în partea opusă, spre curtea de recrea- 

ţie, dând întrun balcon acoperit, 

Locuinţa învățătorului şi a servitorului, cu cancelariea, 

formeză un corp lipit de clase, în partea despre curte. 
Are un vestibul (5 m,20X1 m), din care în drepta o ca- 
meră (2 m,60X2 m,50), bucătăriea (1 m,30X2 m,50) şi ca- 

mera servitorului (2 m.60X 2: m,50); în stânga, - două ca- 

mere (3 m,50X(3 m,00 şi 4 mX3 m.), şi cancelariea (4mX2m). 

Din vestibul, uşă în balconul pe unde se întră în clase. 

Ferestra cancelariei dă în curtea de recreaţie. Curtea învă&- 

ţătorului despărțită de curtea de recreaţie. E 

Înălţimea tavanelor, de 4 m. în clase, de 3 m. în cele- 

l-alte camere. | . 
Suprafaţa clădirei de 159 m. p. Fațada este de 11 m. 70; 

iar terenul trebuie să aibă cel puţin 32 m. de faţadă, în 

vederea unei măriri viitâre. “ 

În caz de mărire, se pâte adăogi, la drepta salei de clase, 

un coridor (7.m 20X2,m 10) şi o altă sală de clasă (11 m.X 
7 m.), lungindu-se balconul despre curte. Iar dacă se cere, 

se pote face şi un vestiar, (8,mx2,m 50), lipit, spre curte,
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„de acestă nouă sală de clase, şi un atelier (8 m.X5 m.), 
lângă vestiar, spre curte. Cu tote aceste adaose, suprafața 

clădită se ridică la 341 m. p., cu o faţadă de 25,m.60, 

Acest plan e alcătuit de d. arhitect Săvulescu. 

Tip No. 4. 

Scolă urbană cu două sale de clasă (pentru orășele) 

Întrarea scolarilor dă în curte, în stânga fațadei princi- 
pale, iar a directorului în drepta, 

În stânga, din curte se întră întrun vestibul (11 mX3m). 
În drepta vestibulnlui, o sală de clase (11 mX6,m), lumi- 
nată spre stradă; în stânga, altă sală de clase (8mX6 m), 
luminată în curte şi cancelariea (2 m. 70X6 m.), luminată 
tot în curte. 

Locuinţa directorului se compune din un vestibul (5 m. 
20X3 m), împrejurul căruia sunt patru camere (una de 5 
m. 60X3 m. 10; a doua de 5 m. 60X5 m.; a treia de 3 
m.X3 m;a patra de 3 m. 80X3 m. 50). Din vestibul, un 
coridor (5 m 50X1 m.) conduce în curtea directorului. In 
acest coridor; dă bucătăriea (3 m. 20X3 m), camera ser- 
vitorului scâlei (3 m. 90X2 m), cămara şi scara la pivniţă. 

Este uşă de comunicaţie între «una din camere şi vesti- 
bulul dintre clase. 

Curtea scâlei e despărțită de a directorului. 

Suprafaţa totală a clădirei este de 336 m. p. Fațada clă- 
direi este de 21 m; terenul trebuie să aibă o faţadă de 
cel puţin 30 m. 

Acest tip se pote transforma prin adăogiri în tipul No. 6. 

Tip No. 5. 
Scola urbană miztă, cu câte donă sale de clase 

(pentru orăşele) 

Clădirea cuprinde o scâlă de băeţi şi ura de fete, ală- 
turate una de alta, în lungul stradei. Dispoziţiea este e- 
zact aceeaşi pentru amendouă scolile ; de aceea vom des- 
crie numai pe una.
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Întrarea scolarilor este în faţa stradei, printrun vestibul 
de 6 m. 60X2 m., 10. Acest vestibul dă într'o galerie a- 
coperită, largă de 2 m. 80, în care dai uşile ambelor sale 
de clase şi a cancelariei. . . - 

Salele de clase sunt: una de 10 m. 50X6 m 50, alta 
de 7 m. 50X6 m. 50, amândouă cu ferestrele spre stradă. 
Cancelariea are 3 m.X3 m., şi e luminată în curtea de: 
recreaţie. 

Locuinţele formeză un corp de clădire, perpendicular pe 
stradă şi lipit de clasa cea mai mică. Ati întrare în lături, 
prin curtea specială a directorului. Ele cuprind: un vesti- 
bul (4 m. 30X2 m. 20); trei camere (una de 4m.30X4m; 

- una de 4 m.X3 m. şi una de 4 m.X3, 10); un coridor de 
servicii (7 m.X1 m.); o bucătărie (3 m.X2 m. 80); ocă- 
mară (3 m.X1 m. 20); camera servitorului sedlei (2 m. 
80X2 m.); şi întrarea la pivniţă. Din vestibul, se pste în- 
tra deadreptul în cancelarie. 

Fie-care din cei doi directori are curtea lui separată. 
Asemenea, pentru fie-care scslă este o curte de recreaţie 
deosebită. - | 

Fațada clădirei întregi este lungă de 42 m. 70; locul 
întreg trebuie să aibă o faţadă de cel puţin 55 m. 

Suprafaţa totală a clădirei este de 626 m. p 

Acest tip este dispus ast-fel, că se pote transforma, prin 
adaogiri, în tipul No. 7. 

Tip No. 6. 

Scolă urbană cu patru sale de clase. 

Acest tip este în parte cu două etage, şi în parte cu 
un etagiii. 

Dispoziţiea etagiului de jos este întocmai ca latipul No. 

4, cu deosebire că în fundul vestibulului este pusă scara 
de urcat la etagiul de sus. 

La etagiul de sus, este un vestibul (11 m. 40X3 m. 10), 
În care dă scara, şi care corespunde cu cel de jos. Maj 

sunt două sale de clase (una de 11 m.X6 m. 20, alta de 
8 m.X6 m. 20), şi o sală de deposit pentru dota scâlei 
(6 m. 20X2 m. 80). -
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Partea “clădită în două etage este de 204 m. p.; iar cea 
. întrun etagiui, de 132 m. p. Fațada clădirei este de 21 m; 

locul trebuie să aibă o faţadă de cel puţin 30 m. 
_ Acest tip se pote forma din tipul No. 4, prin adăogirea 
etagiului de sus. 

Tip No. 7. 

Scâlă urbană mixtă, cu câte q sale de clase. 

Acest tip este în parte cu două etage, şi în parte cu 
un etagiii. 

Dispoziţiea etagiului de jos este întocmai ca la tipul 
No. 5, cu deosebire-că în galeriea acoperită este pusă 
scara de urcat la etagiul de sus. 

În etagiul de sus, la fie-care din cele dou scoli este o 
galerie acoperită (13 m.X3 m.), în care dă scara, şi uşa 
unei sale de clasă (10 m. 80X6 m. 60). Este apoi un mic 
vestibul (2 m. 30X(2 m. 10), din care se întră întro altă 
sală de clase (7 m. 70X6 m. 60), şi într'o sală de deposit 
pentru dota scâlei (4 m. 10X2 m. 10). 

Partea clădită în două etage este de 367 m. p.; iar cea 
întrun etagiii, de 259 m. p. 

Fațada clădirei întregi este lungă de 42 m. 70; locul în- 
treg trebuie să aibă o faţadă de cel puţin 55 m. 

Acest tip se pote forma din tipul No. 5, prin adăogirea 
etagiului de sus. 

Acestui tip, la caz de trebuinţă, i- se pot adăogi şi sale 
de atelier şi de desemn, punându-le în curtea de recreaţie, 
cu o latrină lipită de galeriea acoperită, iar cu cea-l-altă 
pe liniea despărţitâre între curtea scâlei de băeţi şi a ce- 
lei de fete, : 

Tip No. 8. 

Scolă urbană cu 4 sale de clase. 

Clădirea este peste tot cu două etage. 
Intrarea scolarilor este în faţa stradei printrun vestibul 

(14 m. 60X2 m. 20), care merge până în curtea de recrea-
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ţie, sub un şopron acoperit. În drepta, e cancelariea (5 m. 
80X3 m. 40), şi o uşă care respunde la scara directorului. 
În stânga, e un vestibul perpendicular pe cel dintăii (11 
m. 20X2 m. 20), care merge până în curtea de servicii, 
Din acest de al doilea vestibul, plecă scara care merge la 
etagiul de sus, şi întrînsul dai uşile a două clase (una 
de 11 m.X6 m; alta de 7 m. 50X6 m.). Sub odihna scă- 
rii, este o cameră de arest. _ 

Alături cu cancelariea, tot în faţa stradei, este întrarea: 
directorului (14 m. 5O0X1 m. 50), care merge până în-cur- 
tea directorului, şi e tăiat la mijloc prin o uşă. În acest 
coridor, dă scară directorului, iar dincolo de uşă, e bucă- 
tăriea (4 m.X3 m. 40) şi cămara (1 m. 20X3 m. 40). 

La etagiul de sus, scara scolarilor dă întrun vestibul, 
unde se deschid uşile a două sale de clase (una de 11m.. 
X6 m.; alta de 7 m. 50X6 m.), şi o cameră pentru ser- 
vitorul scâlei (4 m.X2 m). 

Scara directorului, ajunge pe un polier, de unde se des- 
chid patru camere de locuinţă (una de 5 m. 70X4 m; a 
doua de 5 m. 70X3 m. 50; a treia de 5 m. 20X3 m. 30; 
a patra de 5 m. 20X4 m. 10), şi un mic cabinet de 3 m. 
10X2 m. 20. 

Scâla are curţi separate pentru recreaţie, pentru direc- 
tor şi pentru serviciii. 

Fațada este de 20 m. Terenul trebuie să aibă o faţadă 
de cel putin 23 m. Suprafaţa clădirei este de 310 m. p. 

Acest tip pste servi şi pentru o scâlă mixtă, lipindu-se 
de clădirea descrisă încă una întocmai la fel, în partea lo- 
cuinţei directorului. 

Tip No. 9. 

Scâlă urbană cu patru sale de clase, putendu-i-se adăoşi 

încă done sale de clase. 

Clădirea are un corp central cu două ctage, şi de amân. 
două părţile câte o aripă cu un etagiii. 

Întrarea scolarilor se face, în faţa stradei, printrun ves. 
tibul (10 m.X3 m.), care dă într'o galerie acoperită, des. 
pre curtea de recreaţie. In stânga vestibulului, este camera
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servitorului (3 m. 30X2 m. 80) şi cancelariea (4 m. 70X 
3 m. 30); iar în drepta, vestiarul (5 m. 40X4 m. 70) şi 
depositul pentru dota scâlei (4 m.X2 m. 50). 

Galeriea acoperită ocolesce ambele aripe laterale şi cor- 

pul central. Întrinsa dai uşile a patru sale de clase: două 
în drepta şi două în stânga (două de câte 8 m. 50X6 m. 

50; alte două de câte ii mx6 m. 50). Maiesteo cameră 
mică, pentru apă, şi un deposit pentru mături etc. 

Directorul are întrare deosebită, prin stânga. corpului 

central. Locuinţa lui este la etagiul de sus. Ea se compune 

dintrun vestibul (3 m. 10X2 m. 50), cinci camere (două 
de 3 m. 30X3 m. 10; una de 3 m. 803 m. 20; una de 

4 m. 90X4 m. 80; şi una de 4 m. 80X4 m. 50); obucă- 

tărie (3 m. 30X3 m. 10), şi o-cămară (3 m. 10X1 m. 30). 

Fațada clădirei şi a terenului este de 32 m. 40. Supra- 

ha clădirei în dout etage este de 155 m. p.; iar a celei 

întrun etagii de 315 m. p. 

La nevoie, se mai pot adăogi două sale de clase, câte 
una în fie-care aripă, în urma celor-l-alte. - 

Acest plan a fost alcătuit de d. Arhitect Săvulescu, pen- 
tru scolile din oraşul Botoşani. 

Tip No. 10. 
Sclă primară urbană, cu patrii. sale de clase, putendu-t-se 

adăogi încă două site de-clase, atehier şi sală de desemin. 

Acest tip cuprinde trei corpuri: de clădiri. 

Primul corp, pus în lungul stradei, cuprinde la etagiul 
de jos, o întrare pentru scolari, vestiarul, camera servito- 

rului sedlei, depositul pentru dota scâlei, arestul, scara 

particulară a apartamentului directorului, Etagiul de sus, 

este ocupat întreg de apartamentul directorului, compus 

din patru camere de stăpâni bucătărie, cămară şi cameră 

pentru servitori. 

Dindosul acestui corp de clădire, se află un vast şopron 

acoperit, pentru recreaţii pe vreme rea. In stânga şi în 

drepta acestui şopron, se află câte un corp de clădire cu 

un etagii: primul conţine două clase şi cancelariea ; al 

doilea, alte două clase.
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La caz de trebuinţă, ori se pâte ridica al doilea etagiti 
peste aceste două din urmă corpuri de clădire, în care să 

se pună alte dou& sale de clase, atelierul şi sala de de- 

semn, saii să se adaoge un al patrulea :corp de clădire, 
în axa construcţiei, spre curte. 

Tipuri No. 11, 12, 13, 14. 

_ Scoli primare urbane 

Se pot da ca tipuri încă câte-va scoli urbane, construite 
în diferite oraşe, şi cari împlinesc pe deplin condiţiile cu- 

venite unor asemenea locale. Ast-fel sunt: 

Sc6la Protopopescu din Slatina, pentru băeţi, cu patru 
sale de clase, construită de d. Inginer Gr. Cerkez. 

Cele două locale de scoli din Buzeii, construite tot de 

d. Inginer Gr. Cerkez: prima, scâlă mixtă, cu câte patru 
sale de clase pentru băeţi şi pentru fete; a doua, scâlă de 
băeţi, cu patru sale de clase. 

Scolile de tipul celei de la Silvestru, din Bucuresci, con- 
struită dupe planurile d-lui Inginer N. Cucu; scâlă mixtă, 

cu câte cinci sale de clase pentru băeţi şi pentru fete. 

 



  

V, 

Proiect de Lege 
fentru un împrumut de 15,000,000 că, plătibil în - 

7ate de cătră comune, pentru clădrea localelor 

| de scoli primare. 

Art. 1. Se deschide pe sama Ministrului de Instrucție 
Publică şi Culte, un credit de 15,000,000 lei, din care să 
se înainteze comunelor urbane şi rurale, cu titlul de îm- 
prumut, sumele necesare pentru construcţiunea localelor 
de scoli primare cari lipsesc, pentru îmbunătăţirea locale- 
lor actuale şi pentru facerea mobilierului scolar. 
“Suma de 15,000,000 se va lua,. potrivit cu trebuinţele, 

de la Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economii, cu 

titlul de împrumut şi cu dobândă de câte 50, pe an. Ea 

se va amortiza în timp de 25'ăni, prin anuităţi semestrale. 
Sumele necesare pentru plata acestor anuităţi, se vor în- 
scrie pe fie-care an în bugetul datoriei publice. 

Art. 2. Împrumuturile prevăzute la art. 1, nu se pot face 
de cătră comună de cât în: următorele condiţii: 

a). Ca comuna să aibă autorizarea legală pentru a con- 

tracta împrumutul; 

4). Ca planurile şi devizele clădirei şi mobilierului să fie 

mai întăii aprobate de Ministerul de Instrucție Publică şi 

Culte. 
Art. 3. Cererile de împrumut se adresază de cătră co- 

munele urbane, direct Ministerului de Instrucție, iar de 

cătră cele rurale prin Prefectul judeţului. În acest din urmă 
caz, Prefectul adaogă şi propriul seti aviz asupra cererei, 
„Ministrul decide,
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Art. 4. În nici un caz suma împrumutată nu va putea 
trece peste 60,000 lei pentru o scâlă urbană cu patru sai 
mai multe sale de clase, peste 35,000 lei petitru o scâlă 
urbană cu trei sai mai puţine sale de clase, şi peste 10,000 
lei pentru o scâlă rurală, 

Dacă clădirea trebuie să cuprindă dou& scoli distincte 
de sex deosebit reunite sub acelaşi acoperiş, cifrele! pre- 
cedente se aplică pentru fie-care scâlă în parte, 

În ozi-ce caz, Ministrul pote acorda o cifră mai mică de 
cât cea; care se cere, când va crede că cererea este mai 
mare de cât necesitatea comportă. 

Art. 5. Sumele împrumutate se vor restitui de cătră co- 
mune prin 50 de anuităţi semestriale de câte 3 lei 35 bani 
la fie-care sută de lei împrumutaţă. 

Comunele pot însă a se libera de datorie la ori-ce e- 
pocă, şi prin plata anticipată a restului de datorie, ţinen- 
du-se samă de anuităţile deja plătite şi de dobânda de 5% 
pe an. 

Art. 6. Anuităţile prevădute la art. 5, al. 1. se înscrii 
de oficii în bugetul comunei, până la achitare, şi se im- 
plinesc pe sama statului, conform legei de urmărire. 

Art. 7. Pentru comunele lipsite de mijlâce, Consiliul ju- 
deţian 'pâte să ia asupră-şi totalul saă parte din sarcinile 
împrumutului. În acest caz, Consiliul judeţian întră în tsâte 
obligaţiunile prevăgute de art. 2, 3, 4, 5 şi 6; pentru par- 
tea de împrumut pe care a luat-o asupra sa. 

Art. 8. Dacă până în doi ani de la giua aprobărei îm- 
prumutului de cătră Ministerul de Instrucție Publică şi 
Cuite, localul şi mobilierul scâlei nu este executat întoc- 
mai după planele şi devizele aprobate de Minister, comuna 
va fi datâre a restitui imediat totă suma împrumutată, cu 
dobânda de 5%, de la giua de cândi sa numărat, şi ţi- 
nendu-se samă de anuităţile cari vor fi fost deja achitate. 

La caz de nevoie, Ministerul va fi în drept a sequestra 
veniturile comunei, până la achitare. 

În tot timpul lucrărei, Ministerul are dreptul de prive- 
ghere, pentru a se convinge că clădirea se execută în bune 
condițiuni şi în conformitate cu planele şi devizele apro- 
bate de dinsul. 

Art. 9. În caz când veniturile comunei vor fi nesufici-



ente pentru acoperirea anuităţilor prevăgute la art, 5, al. 1, 
abia va putea fi autorizată, prin o lege specială, a percepe 
una saii două zecimi, destinate anume pentru acestă plată, 
şi cari sub nici un motiv nu vor putea fi întrebuințate 
pentru a acoperi alte cheltueli ale comunei. 

Art. 10. In fie-care an, Ministrul Instrucţiei Publice şi al 
Cultelor va prezenta Corpurilor Legiuitâre un raport asu- 

-pra situaţiunei împrumuturilor făcute, a anuităţilor plătite 
de comune, şi a clădirilor efectuate, Ă 

“VI 

Proiect de Lege 
fenhu un împrumut de 5,000,000 dei, din care să 

se acorde ajulăvre comunelor lipsite dle majlăce, pen- 

ru clădirea localelor de scoli primare. 

Art, 1. Se -deschide pe sama Ministrului de Instrucție 

Publică şi Culte, un credit de 5,000,000 lei, destinat a se 

veni în ajutorul comunelor urbane şi rurale ale căror mij- 

lce nu ar fi suficiente, pentru construcţiunea localelor de 

sc6le primare cari lipsesc, pentru îmbunătăţirea localelor 
ezistente, şi pentru facerea mobilierului scolar. 

Pentru acoperirea acestui credit, se va emite rente amor- 
tibile de 5%. 

Art. 2. Ajutorele prevăgute la art. 1 nu se pot acorda 
de cât în următârele condiţii: 

a). Ca planurile şi devizele clădirei şi mobilierului să fie 

mai întăiii aprobate de Ministerul de Inştrucţie Publică şi 

Culte ; | _ 

„ 2). Ca lipsa de mijlâce suficiente ale comunei să fie do- 
vedită prin situaţiunea vepiturilor şi cheltuielilor sale pe 
ultimii cinci ani. o 

d). Ca comuna să justifice că dispune de suma ce mai 
„este necesară, peste ajutorul ce i se acordă de Minister, 

până la suma precedentă prin: devizele aprobate de Minis- 
ter pentru clădire şi mobilier. 

„Art, 3. Cererile de ajutor se adreseză de cătră comunele
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urbane direct Ministerului de Instrucție Publică şi Culte, 

iar de cătră cele rurale prin Prefectul judeţului. În acest 
din urmă caz, Prefectul adaugă şi propriul seii aviz asupra 
cererei. 

Ministrul decide. | 

Art. 4. În nici un caz, ajutorul acordat nu va putea trece 
peste 30,000 lei pentru o scâlă urbană cu patru saii mai 

multe sale de clase, peste 20,000 lei pentru o scâlă ur- 
bană cu trei saii mai puţine sale de clase, şi peste 5000 

lei pentru o scâlă rurală. 

Dacă clădirea trebuie să cuprindă două scoli distincte 

- de sex deosebit, reunite sub acelaşi acoperiş, cifrele pre- 
cedente se aplică pentru fie-care scâlă în parte. 

Art. 5. Dacă până în doi ani de la giua aprobărei aju- 
torului de cătră Ministerul de Instrucție Publică şi Culte, 
localul şi mobilierul scâlei nu este executat întocmai după 
planele şi devizele. aprobate de Minister, comuna va fi da- 
târe a restitui imediat tâtă suma ce i se acordase ca aju- 

tor, cu dobânda de 5%, de la diua de când i s'a numărat. 
La caz de nevoie, Ministerul va fi în drept a sequestra 

veniturile comunei, până la achitare.: 

În tot timpul lucrărei, Ministerul are dreptul de prive- 

ghere,* pentru a se convinge că clădirea se execută în bune 

condițiuni şi în conformitate cu planurile şi devizele apro- 

bate de dinsul. 

„Art. 6. În fie-care an, Ministrul Instrucţiei Publice şi al - 

Cultelor va prezenta Corpurilor Legiuitâre un: raport asu- 
pra situaţiunei ajutorelor acordate şi a clădirilor efectuate. 

VII. 

Proiect de Lege 
feutru a se procura comunelor gratuit din pădurile 

Statului, demnărtea necesară pentru construirea 
de locate de scoli primare. 

  

| Art. 1. Ministerul Agriculturei, Comerciului, Industriei 
şi Domeniilor este autorizat a libera fără plată, din pădu-
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rile Statului, lemnăriea necesară pentru clădirea localelor 
de scoli primare, urbane şi rurale. 

Art. 2. Lemnăriea acesta nu se va putea da de cât din 
acele păduri cară sunt puse în tăiere regulată, conform le- 
gei silvice. 

Art. 3. Liberarea lemnăriei se va face în urma înterve- 
nirei Ministerului de Instrucție Publică şi Culte, însoţită 
de devizul quantităţilor şi dimensiunilor lemnelor necesare, 
vizat şi aprobat de acel Minister. 

Art. 4. Costul tăierei şi transportului lemnelor de la pă- 
dure până la locul lucrărei va ptivi pe comuna înteresată, 

EKspunere de Motive 

la cele trei proiecte de-legi precedente. 

Legea Instrucţiunei Publice din 5 Decembrie 1864 (art. 
42), pune în sarcina comunelor procurarea localului şi mo- 
bilierului pentru scdlele primare, urbane şi rurale. 

Sunt mai bine de 24 de ani de când acea lege este în 
vigdre. În timpul acesta, în multe instrucţiunea a mers în- 

nainte, fie prin influenţa timpului, fie mulţămită legei în- 
săşi. Este însă un punct în care starea scâlelor este încă 
de tot înapoiată, şi anume tocmai în ceea ce privesce lo- 

„calul şi mobilierul. 

Este de tâtă lumea sciut ce fel sunt casele prin cară 
sunt instalate scolile primare. Ancheta făcută în 1885 şi 
1887 de cătră Ministerul de Instrucție Publică şi Culte a- 

supra acestei cestiuni, a dat încă pe faţă lucruri, cari tre- 

buie să deştepte în cel mai înalt grad îngrijirea. ori-cărui 
om cu iubire de ţară şi cu cât de puţină prevedere, co-: 
piii stai grămădiţi cu sutele în nisce locale, cari sunt de- 
parte de a împlini măcar cele mai elementare condițiuni 
igienice. Le lipsesce aerul, lumina ; iarna sunt frigurâse, 
vara sunt ferbinţi. De multe ori uşile şi ferestrele sunt în 

„cea mai rea stare; un»-ori pereţii sunt găuriţi dintro parte 
„până în alta, precum şi acoperişul. Mobilierul este vechii, 
"în deplină ruină, şi după un model aşa de primitiv, în cât 

e cauza a o mulţime de bâle şi infirmităţi pe cari copiii 
le contracteză din scâlă pentru tâtă vicţa lor,
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Jată care este actualmente situaţiunea localelor de scoli 
primare, urbane şi rurale: 7 

| 
Propr, a Cani nu sunt TOTAL 

  

  

comunei propr, a com, 

Urbane 157 | 147 | 804 

Rurale 1813 | 856 2669 
1970 | - 1003 29173 

L.ocalele cari nu sunt proprietate a comunei, sunt în cea 
mai mare parte case particulare de locuinţă, închiriate. In 
asemenea caz, nici odată ele nu sunt potrivite pentru scâlă, 
şi nu împlinesc nici una din condiţiunile indispensabile 
unui local de scslă. 

Dintre cele cari sunt proprietate a comunei, cea mai 
mare parte sunt cumpărate de la particulari, sai dăruite 
de dînşii; ast-fel fiind, ele prezintă în tocmai aceleaşi nea- 
junsuri ca şi localele închiriate. Numai o parte din ele sunt 
construite anume pentru a servi scâlei. Aşa, din cele 157 
de locale urbane cari sunt proprietăţi comunale, numai 80 
se află în cazul acesta. Pentru cele rurale, nu scim câte 
anume ai fost clădite pentru scolă; e de observat însă că, 
din întregul număr de 2669 locale, numai 752 sunt de zid, 

pe când restul de 1917 locale sunt de pietră, ciamur, vă- 

lătuci, nuiele sai lemn; numai 1445 sunt pardosite cu du- 
şumele ; cele-l-alte 1224 sunt cu lut. Acestea dovedesc în- 
destul în ce rele condiţii trebuie să fie. 

Este adevărat că în anii din urmă sa văzut din partea 
unora din comune punându-se 6re-cari silinţe pentru îm- 
bunătăţirea acestei stări de lucruri. În mai multe părţi, 
mai ales în comunele urbane, s'aii luat dispoziţiuni pentru 
clădirea de locale anume pentru scâlă. În unele părţi, pre- 
cum în laşi, Romanați şi Tutova, Consiliile Judeţiene ai 
făcut împrumuturi anume pentru a veni în ajutorul comu- 
nelor ce vor să-şi clădescă localele scolare. Curentul acesta 
însă nu dă tot ce se putea aştepta de la dinsul, mai ales 
din următârele două cauze: 

10. Personalul tecnic de care dispun comunele rare-ori 
cundsce condiţiunile speciale ce trebuie se împlinescă un 
bun local de scâlă. Arhitectura scolară este o ramură a 
artei relativ nouă şi puţin cunoscută. De aceea, dintre lo- 
calele clădite în anii din urmă, abia o infimă minoritate,
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adecă abia trei sai patru din cele construite în urmă în 
Bucuresci şi câte-va scoli rurale clădite după planuri alcă- 
tuite de serviciul tecnic al Ministerului, împlinesc condi- 
țiile proprii unor adevărate locale scolare. Tâte cele-l-alte, 
fără escepţiune, păcătuesc prin dimensiuni greşite, distri- 
buţiune nepotrivită a încăperilor şi a luminei, şi altele. Şi 
cu tote acestea, de cele mai multe-ori cheltuicla făcută cu 
ele este mai mare de cât cea necesară pentru nisce locale 
edificate în cele mai bune condițiuni. 

20, Lipsa de mijlâce este o altă cauză, care împedecă 
pe multe comune, ce ar dori să-şi facă datoriea, de a-şi 
împlini dorinţa. 

În adevăr, rare-ori se întâmplă ca o comună să dispună 
de o dată de suma întregă ce sar cere pentru clădirea 
tutor localelor scolare de cari are trebuință. Din veniturile 
bugetare, se cere un timp prea îndelung pentru a se re- 
uni suma necesară. De aceea, cele mai multe din comune 

lasă lucrul în părăsire, continuând a cheltui sume îÎnsem- 
nate cu chiriile. Unele încercă să realizeze împrumuturi, 
plătibile prin anuităţi. Însă calea acesta este greă de ur- 
mat, din cauza lungimei şi greutăţei formalităţilor de îm- 
plinit, pentru a se acorda facultatea de a se contracta îm- 
prumutul. Unele în fine, cari dispun deja de câte o parte 

din fond, îl consemneză la Casa de Depuneri, şi aşteptă 
ca din economii sai alt-fel să complecteze suma, pentru a 

începe clădirea. Prea adese-ori însă se întâmplă ca, până 
atunci, alte nevoi ale comunei să reclame întrebuinţarea 
sumelor economisite, şi scâlele să remână tot fără local. 

Ministerul Instrucţiunei Publice şi al Cultelor, crede că 
amândouă aceste cauze, cari împedecă înfiinţarea de bune 

locale scolare, se pot uşor înlătura, prin intervenţiunea Sta- 
tului, mai fără nici o sarcină nouă pentru dinsul. 

„În ceea ce privesce primul punct, Ministerul a alcătuit 
- deja un regulament, care indică în mod forte detaliat şi 

clar tâte regulele principale ce trebuie păzite în construc- 
iile şi mobilierele scolare. Dintrinsul s'a proscris tâte esi- 
genţele cele prea mari în raport cu puterile comunelor, 
atâta pe cât se putea face, fără a se compromite bunele
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condițiuni indispenzabile unui local de scâlă, Acest regu- 
„lament, alcătuit de 6meni speciali, şi supus la îndelungă 
cercetări, critice şi îndreptări, va fi în deplin acord, cre- 

dem, cu condiţiunile locale de la noi, şi va fi de un mare 

ajutor celor chemaţi a face, pe viitor, planuri de scoli, 
Nu numai atât: pe lângă acest regulament, sati adăogit 

nisce instrucţiuni, cari cuprind un mare număr de indica- 
țiuni şi de consilii practice, destinate a uşura şi lumina, 

pe cât se pâte, aplicarea regulamentului. . 
În fine, Ministerul a elaborat însuşi un număr însemnat 

de planuri-tip de scoli de tâte felurile, rurale şi urbane, şi 
în cele mai bune condițiuni de eftinătate. 

Ministerul îşi propune a reuni în broşure regulamentul, 
instrucţiunile, planurile-tip, devizele, modelele de mobilier 
şi tOte sciinţele accesorii ce se vor găsi necesare, Şi a res- 
pândi în tâtă ţara aceste broşure întrun mare număr. de 
ezemplare. 

Prin aceste mijlâce, al căror cost va fi destul de neîn- 
semnat, comparat cu folosul ce pot aduce, se crede că se 
va putea remedia în cea-mai mare parte reul, ce rezultă 
din necunoscinţa comunelor şi personalului lor tecnic, în 
materie de clădiri scolare. 

* . 

Remâne al doilea punct, care este şi cel mai însemnat. 
Pentru a avea o bază sigură de discuţiune, se cuvine să 

stabilim mai întăi la cât sar urca, în mod aproximativ, 
suma necesară pentru clădirea localelor pentru tote scolile 
primare, urbane şi rurale, cari nu posedă încă locate apro- 
priate. 

Un local de scâlă primară urbană cu patru sale de clase, 
se pote clădi în mijlociii cu 50,000 lei, în care nu întră şi 
preţul terenului. Adăogind la acestă 'sumă încă 4000 lei 
pentru mobilier, se ajunge la 54,000 lei, pentru o scolă 
urbană. De Gre-ce în momentul acesta sunt 214 scoli ur- 
bane cari aă trebuinţă a li se face locale anume, rezultă - 
că. pentru dinsele ar fi necesară o sumă aproximativă de 
11,556,000 lei, 

Un local de scolă rurală, cu o sală de clase, şi având 
locuinţa pentru învăţător şi tâte cele necesarii, se pSte face
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în mijlocii cu 8500 lei, dacă este de zid, şi cu mult mai 
puţin, dacă este de lemn, de paiantă, saii de alte materiale 
economice. Adăogind 1500 lei pentru mobilier, se ajunge 
la cifra rotundă de 10,000 lei. Este adevărat că, pentru o 
scâlă tot cu o sală de clase, însă mai mare, tot de zid, 
cifra aeâstase ridică până la 12,500 lei, iar pentru o scâlă 
mare, cu două sale mari de clase, cu sală de atelier şi cu 
vestiar, ea pâte merge până la 19,000 lei. Având însă în 
vedere că marea majoritate a localelor vor aparţine primei 
categorii, şi că. cifrele puse aci sunt socotite pentru loca! 
de zid şi după preţurile pieţei Bucurescilor, pe când în 
multe cazuri clădirea se va face din materiale mai econo- 
mice şi că preţurile vor fi în genere mai mici de cât la 
Bucuresci, se pâte admite, ca cifră medie, pentru localul 

şi mobilierul unei scâle rurale, acea de 11,000 lei. Soco- 
tind acum că, actualmente, sunt cel puţin 2000 scoli ru- 
rale cărora trebuie să li se clădescă locale, ajungem pen- 
tru dinsele la cifra de 22,000,000 lei. 

Peste tot dar, ar fi necesare aproximativ 33 miliâne. 

Cu tote acestea, dacă Statul ar fi să avizeze la mijlâcele 

de a procura comunelor fondurile necesare, nu ar fi ne- 
voie a se lua acestă cilră drept bază, ci una cu mult mai 
mică. 

În adevăr, mai întăi nu trebuie uitat că cifrele de mai 

sus sunt socotite după preţurile curente de Bucuresci, unde 

lucrul şi mare parte din materiale câstă mai scump de cât 
în cele-mai multe părţi ale ţerei. 

Pe urmă, o bună parte din scolile urbane asră-zi ezistente, 
nu aii de cât câte una sati două clase, şi se pot instala 

ca clase divizionare, la un loc cu o scâlă de patru clase, 

căreia i sar adăogi una saii două sale mai mult. Din a- 

cesta ar rezulta o însemnată economie. 

Unele din scolile urbane, de prin târgurile cele mici, aiă 
clase întrunite, şi prin urmare nu necesiteză un local cu 
patru sale de clase. 

În multe părţi, comunele posedă localuri cumpărate, în 

destul de bună stare, cari nu vor avea nevoie de cât de 

a fi adoptate pentru scâlă. Acestă soluţiune nu este reco- 
mandabilă, însă va fi grei a obliga pe comune se 'dărime 

"nisce clădiri pentru cumpărarea cărora vor fi cheltuit deja 
sume mai mult sai mai puţin însemnate.
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După cum am mai spus, multe comune dispun deja, 
parte din economii, parte din donaţiuni, de total sau parte 
din sumele necesare, şi nu va fi a li se înlesni de cât di- 
ferenţa. 

În fine, trei judeţe, Iaşi, Romanați şi Tutova, ai con- 
tractat deja împrumuturi, pentru a veni în ajutorul comu- 
nelor rurale, la clădirea localelor de scoli. 

Pentru aceste motive, credem că este de ajuns, cel pu- 
ţin acum de o cam dată, a se aviza la mijlocele de a se 

 înlesni comunelor o sumă totală de 2,000,000. Şi chiar dacă 
suma acesta sar găsi pe urmă nesuficientă, uşor se vor 
putea lua măsuri pentru a se mări; ceea ce va fi mai bine 
de cât de a cere de la început o sumă mai mare de cât 
ar fi necesar. 

Remânea a se vedea sub ce formă se cuvenia a se în- 
lesni comunelor acestă sumă, 

Dificultatea principală venind de acolo, că comunele nu 
dispun de o dată de suma ce le este necesară, de şi de 
cele mai multe ori ar putea prea bine să o achite prin a- 
nuităţi, era natural a se aviza la mijlâcele de a li se în- 
lesni contractarea de împrumuturi, plătibile prin anuităţi, 
După cum am spus mai sus, deja consiliile judeţene de 
Iaşi, Romanați şi Tutova aii apucat înaintea Statului pe 
calea acesta, contractând împrumuturi, din cari se con- 
struescă locale de scoli rurale, al căror cost le va fi resti- 
tuit prin anuităţi. Acelaşi lucru sa făcut în Francia, unde 
prin legea din 1 lunie 1878, sa contractat de cătră Stat 
un împrumut de 120,000,000, din care Jumătate să serve 
pentru a împrumuta pe comune, iar cea-laltă jumătate 
pentru a acorda subvenţii comunelor sarace, pentru clădi- 
rea localelor lor scolare. Împrumuturile făcute -de comune 
se rescumpără prin anuităţi de 5%, plătibile în timp de 
31 de ani. Tot acestă sistemă s'a adoptat şi în proiectele 
de lege ce însoțesc acestă espunere. 

Nu e nici o îndoială că efectele salutare ale acestei legi . 
se vor vedea forte în curând. Înlesnirea ce se oferă comu- 
nelor este prea însemnată, pentru ca chiar cea mai săracă, 
din ele să nu fie în stare ca în scurt timp să se vadă do- 
tată cu localele scolare necesare, 

Anuitatea prevădută de primul proiect de lege, cuprin-



zEnd procentul şi amortismentul, este de 3 lei 53 bani pe 
semestru la suta de lei împrumutaţi, ceea ce face 7 lei. 6 
bani pe an. Acestă cifră rezultă din numărul de 25 de 
ani, admis pentru stingerea datoriei, şi din procentul de 
50/0. În Franciea, anuitatea e numai de 50], şi pentru că 
termenul amortizărei e mai mare, 31 de ani, şi. pentru că 
procentul e mai mic. Să se observe însă că oferirea gratis 
a lemnăriei din pădurile Statului, prevădută prin al treilea 
proiect de lege, constitue pentru comune un fârte însem- 

„nat avantagiii, care uşureză încă într'o mare măsură sar: 
cina ce va rezulta pentru ele din plata acelor anuităţi. 

  
  

În Martie 1886, când guvernul a prezentat camerelor pro- 
iectul de lege pentru împrumutul de 21,000,000 lei, pen- 
tru clădirile scolare secundare şi superidre, o însemnată 
parte din deputaţi şi senatori ai cerut guvernului ca să 
se gândescă şi la mijlâcele de a se înlesni clădirile de 
scoli primare. Guvernul a anunţat atunci în mod formal 
că studiază cestiunea, şi că în curând va veni cu un pro- 
iect de lege. Dificultatea cestiunilor al căror studiiă -se im- 
punea pentru a se ajunge la o soluţiune satisfăcătâre din 
tote punctele de vedere, a fost cauza întârzierei puse în 
împlinirea acelei promisiuni. Însă nu este îndoială că Cor- 
purile Legiuitâre vor primi cu favâre măsura ce se pro- 
pune, care a fost reclamată chiar de dînsele, şi pe care 
țara întregă o aşteptă de atâta vreme. 

  

VIII, 

Proiect, de Lege 
Bentru emitere de ventă amoviibilă lo în valdre 

de 2,200,000 dei, pentru dotarea scolilor Br 
pare, urbane şi vurale, cu materialul ddac- 

Ze necesar. 
  

Art, 1. Se deschide pe sama Ministerului de Instrucție 
Publică şi Culte un credit de 2,200,000 lei, pentru dotarea 
scolilor primare, urbane şi rurale, cu “hărţile, aparatele, co- 

lecţiile şi materialul didactic necesar,
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“Pentru acoperirea acestei sume, se va emite rentă amor-. 

tibilă 50%. 

Art. 2, Directorii scâlelor cară vor fi dotate cu. materia» 

lul didactic necesar, vor trebui să depună o. garanţie, care 

se va păstra, la Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi Eco- 

nomii, până la eşirea lor din funcţiune. Din acea garanţie 
se va acoperi costul stricăciunilor sati perdetrilor din ma- 
terial, cari ar fi provenit din vina Directorilor. 

Art. 3. Garanţiea va fi de 360 lei pentru un Director 
de sc6lă primară urbană, şi de 240 lei pentru un Director 
de scălă primară rurală. Ea va fi în numerar sai în efecte 
de Stat. Ea se va putea forma însă şi prin reţineri lunare 
din salarii, de câte 30 lei pentru cei dintăi, şi de câte 20 
lei pentru cei de al doilea, până la complectare. 

Art. 4. În bugetul de cheltueli al Ministerului de Instruc- 
ţiune Publică şi Culte, se va înscrie în fie-care an o sumă, 
pentru dotarea cu material didactic a scâlelor din noii în- 
fiinţate, şi pentru repararea şi întreţinerea celui de la sco- 

“lile ezistente, 

Espunere de motive 

Lipsa de locale nu este singura lipsă materială de care 
suferă învățămîntul nostru primar. Mai la tâte scolile pri- 
mare, dar mai ales la cele rurale, materialul didactic lip- 
sesce cu desăverşire. Nu e vorba numai de obiecte şi a- 
parate de acelea cari pe aiurea se întroduc azi în tâte sco- 
lile, ca ajutâre ale învățătorului, destinate a-i uşura sarcina ; 
dar chiar lucrurile de prima necesitate nu se află. Ast-fel,: 
din 2669 scâle rurale, abia 799 posedă numărul de hărţi 
geografice strict necesare, şi acelea de cele mai multe ori 
în rea stare şi rei făcute. Tabelele şi aparatele pentru în- 
vEţămîntul intuitiv lipsesc aprâpe cu totul. Aparatele sci- 
inţifice mai peste tot nu sunt cunoscute de cât din nume. 

Din acestă cauză, ramure întregi de învăţămînt sunt ză- 
dărnicite cu totul. Cum se va preda geografiea, spre exem- 

-plu, fără hărţi şi globnri? Cum se va aplica învățămîntul: 
intuitiv, fără cel mai mic din aparatele şi tabelele ce-i sunt 
indispenzabile ; 2 

Împlinirea acestei lacune privesce pe Stat; căci art. 42
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din legea de la 5 Decembrie 1864 pune în sarcina Statu- 
lui dotarea secolelor primare cu materialul didactic necesar, 
Este timpul ca acestă: obligaţiune să devină o realitate, şi 
ca Statul să repare cât mai curând neîmplinirea datoriei 
sale. - 

Proiectul de lege alăturat are acest scop. EI tinde pe 
de o parte la împlinirea imediată a necesităţilor prezente, 
iar pe de alta la. înlăturarea pe viitor a dificultăţilor ac- 
tuale. 

Suma ce. sar cere acum de o dată pentru ase împlini 
trebuinţele imediate este prea mare pentru a fi înscrisă în 
bugetul anual. De aceea, pentru a o procura, „nu “ remâne 
de cât calea împrumutului; dar de sigur nimeni nu va 
zice că acesta nu este un: împrumut roditor, de Gre-ce fără 
dinsul t6te miliânele ce se cheltuiesc cu învățămîntul pe 
fie-care an remân în mare parte sterpe. | 

Suma de 2,200,000 lei, ce se cere nu ar constitui o sar- 
cină prea mare pentru Stat; ea ar încărca bugetul dato- 
riei publice cu 100,000 lei pe an, adecă abia cu 20: din 
ceea ce se cheltuiesce pe an de cătră Stat cu învăţămîn- 
tul primar; cifră cu totul neînsemnată, când se consideră 
însemnătatea folosului ce sar trage dintrînsa. 

Pentru fixarea cifrei de 2,200,000 lei, sa făcut liste tip 
de obiectele şi aparatele ce ar fi necesar scâlelor de dife- 
rite feluri. Iată acele liste, împreună cu preţul aproximativ 
al fie-cărui obiect: *). - 

Lista 1. Scoli primare rurale. 

1). Harta scrisă a judeţului, de 1 m. pe 0,m. 80, întinsă 
pe pânză şi cu bețe rotunde de lemn . . . . 10, 00 

2, 3, 45,6, 7, 8 şi 9). Hărțile scrise ale Ro- 
mâniei, Europei, Asiei, Africei, Americei de Nord, 
Americei de Sud, Oceaniei, şi Mapemundul, de 
1,m. 60 pe 1,m. 50, intinse pe pânză şi cu bețe 
rotunde de lemn ae e 114, TO 

Report . 124, 70 

5, NOTA. Pentru alcătuirea acestor liste, s'aii consultat câţi-va in- 
stitatori din cei mai distinși. Av fi însă de dorit ea ele să fie supuse 
unei discuţiuni xegulate din partea acelora cazi zilnic aii a face cu în- 
vățăniîntul primar, Conferinţele anuali ale învăţătorilor ar fi o ocazie 
nemerită pentru acesta.
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Transport 

10). Un glob terestru de 0,m. 33 în diametru, 
cu picior de lemn, fără meridian [. 

11), Un glob negru ardesiat, de 0,m. 35 în dia- 
metru, cu picior de lemn . 

12). Un aparat cosmografic, arătând mişcările 
de translație şi de rotaţie ale pămîntului şi lunei 

13). Un aparat pentru numeraţiune (boulier- 
compteur) de fag, model mic 

14). O colecţie de 12 solide geometrice de lemn 
de 1V centimetre înălţime (cubul, tetraedrul, oc- 

taedrul, dodecaedrul şi icosaedrul regulate; para- 
lelipiped; prizma oblică pentagonală; piramida 

dreptă cu bază patrulateră; piramida oblică cu 
bază pentagonală ; cilindru drept, cu două sec- 

ţiuni; conul drept, cu dou secţiuni; 'sfera, pu- 
tând să se desfacă în jumătăţi, sferturi şi optimi 
de sferă) . 

15). Un compas, un echer, o riglă şi un teu. 
pentru tablă PRR , 

16). Un compendii metric sistem Bopp (metrul 
împărţit în decimetre, centimetre şi milimetre; un 

decimetru cub împărţit în centimetre cubice; un 

decimetru cubic de tinichea; un litru de tinichea; 

un kilogram; un detilitru de tinichea; un hecto- 
gram; un centilitru de tinichea; un decagram de 

alamă; un centimetru cubic de tinichea; un gram 

de alamă) . 

17). O serie de 18 tabele pentru învățămîntul 
intuitiv a. n. . 

18). O colecţiune de 100 modele de minerale 
şi roce de 4 până la 5 centimetre de lungime, 

pentru geologiea şi mineialogiea agricolă , 

19). Un ierbar agricol de 264 plante (136 plante 

de furagiii, 7 plante oleaginâse, 75 buruieni, 6 

plante tecnice, 40 plante alimentare), „cu carto- 

nul seii ” 

20). O colecţiune de 50 trunchiuri de arbori 

din Europa, de construcţie şi de industrie 

Report 

194, 70 

14, 00 

14, 40 

28, 00 

17, 50 

20, 00 

30, 00 

43, 15 

16, 25 
394, 35
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21). O colecţiune de 20 tabele de carton, pur- 
tând desemne şi eşantilisne naturale de zoologie, 

botanică şi mineralogie (colecţiunea Delagrave) 
29). O colecţiune de 6 tabele minerale colorate 

de animale utile şi vătămătâre pentru agricultură 
(Mamifere mărunte ; reptilii, paseri; insecte, paia- 
jeni şi miriapode) PD A 

23), Două modele de plug (plugul vechiii romă, 
nesc şi plugul universal), , , 

24). Aparate de gimnastică (un portic cu câr- 

ligile necesare, inele, trapez mobil, trapez fix, pa- 
ralele fixe, funiea cu noduri, funiea cu traverse, 

funiea netedă, prăjina) . PE 

Total, lei ... 

394, 35 

35, 00 

33, 15 

45, 00 

„200, 00 

638, 10 

Lista II. Scoli primare urbane, cu trei saă patru clase. 

1). Hărțile scrise ale judeţului, României, continentelor 

A 

şi mapemundul, ca la No. 1—9 din lista | „124, 70 

2). Aceleaşi hărţi mute, ardesiate, de 1,m. 60 

pe 1,m. 50, intinse pe pânză şi cu bețe: rotunde 

de lemn PR Pa 124, 70 

3). Harta oraşului, scrisă, întinsă pe pânză şi 

cu bețe rotunde de lemn . „10, 00 

4). Un glob terestru, de 0,m. 33 în diametru, 

cu picior de lemn, cerc şi meridian . - 38, 00 
5). Un glob negru, ardesiat, de 0,m. 33 în dia- 

metru, cu picior de lemn 14, 40 

6). Un aparat. cosmografic, ca la-No. 12 din 

lista I . , „28, 00 

7). Un aparat pentru numeraţiune (boulier-comp- i 

teur),- de stejar, cu picior „15, 00 
8). O colecţie de 12 solide geometrice de leran, 

de 10 centimetre înălțime (ca la Nr. 14 din lista 1) 7, 50 
9). Un compas, o riglă, un echer şi un teu 

pentru tablă 4, 00 

110). O maşină de cetit . , a. 30, 00 

11). O serie de 18 tabele pentru învăţământul 
lau „20, 00 

Report . 416, 30
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12). O cutie de modele şi obiecte, după mode- 

lul Safiray, pentru învățămîntul intuitiv . . . . 70, 00 
13). Un compendiu metric sistem Bopp (ca la 

No. 16 din lista] . . 17, 50 
14). O colecţie de 100 minerale şi roce, de 4 

până la 5 centimetre . . , 20, 00 
15). Un herbariii de 150 plante, după Pokorny 10, 00 
16). O colecţiune de 50 itrunchiuri de arbori, 

ca la No. 20 din lista [ . ... . 16, 25 
117). O colecţiune de 20 tabele pentru zoologie, 

botanică şi mineralogie, ca la No. 21 din lista ], 35, 00 
18). O colecţiune de aparate de fizică, după 

lista, scâlelor din Wiirtemberg şi a conferinţei in- 
stitutorilor din Boemiea, compusă din 37 de _a- 
parate, în trei serii . . , au 10, 00 

19). Gimnastica, ca la No. 24 din lista 1 . . 200. 00 

Total, lei ... 855, 05 
Lista III. Scoli primare urbane, cu una saă donă clase. 
1). Harta oraşului, scrisă, a judeţului şi Româ- 

nici, scrise şi mute, ca la No.12 şi 3 din lista ÎL. 62, 00 
2). Un aparat de humeraţiune, ca la No. 7 din 

lista 215, 00 
3). O maşină de cetit aa 80, 00 
4). O serie de 18 tabele pentru învățămîntul 

intuitiv i „a-20, 00 
12 | 

din lista Mee e e e 270, 00 

| Total; lei ... 197, 00 
Preţurile ai fost puse, având în vedere catalogele a di- 

verşi editori şi fabricanți din ţară şi din streinătate. Ele 
sunt destul de ezacte, ţinend samă şi de agio, şi de chel- 
tuielile de transport, şi de reducerile însemnate pe cari 
Ministerul le obţine tot-de-una, la ori-ce comandă mai'pnare 
ce se face în streinătate. De alt-fel, se pote încă lua în 
băgare de samă că mai tâte obiectele din listele prece- 
dente se pot face chiar în ţară, ceea ce, pe lângă înlesni- 
rile de preţ ce ar rezulta pentru Stat, ar fi, pote, un în- 
demn serios pentru fundarea unei industrii care până a- 
cum în mare parte ne lipsesce. j 

5). O cutie de modele şi obiecte, ca la No.
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Astă-zi avem în ţară 2669 scoli rurale şi 300 scoli urbane, 
dintre cari 269 cu câte trei saii patru clase, şi 31 numai 
cu câte una sati două clase. Se cuvine însă ca să preve- 
dem un număr mai mare din fie-care, din cauză că nuniă- 
rul scolilor cresce pe fie-care an, şi e bine ca să se pro- 
fite de avantajele de preţ de cari se va dispune la facerea 
unor comande mai mari, pentru a prepara -o cantitate de 
material gata pentru scolile ce ar fi.a se mai înfiinţa în 
timp încă de câţi-va ani. De aceea socotelile sai făcut 
pentru 5000 scoli rurale, 300 scoli urbane cu trei sati patru 
clase, şi 40 scoli urbane cu una sati dou& clase. Fondul 
necesar ar fi atunci: 

Pentru 3000 scoli rurale, a 688 lei - 10 

  

bani una. . . , aa 1,914,300 lei 
Pentru 300 scoli urbane, « cu trei sau patru | 

clase, a 855 lei 06 bani una . .. . 256,515 lei 
Pentru 40 scoli urbane, cu una sai două 

clase, a 197 leiuna . ., . . PR 1880 lei 

Total . „2 178,695 lei, 
adecă aprâpe cilra cetută. Diferenţa de 21305 lei ar servi 
pentru a acoperi cheltuelile neprevăzute, sai pentru a co- 

„manda o cantitate mai mare de material. 

Scopul dispoziţiunei cuprinsă în art. 2 şi 3 se înţelege 
de sine. E necesar a se lua o aşa măsură, din cauza re- 
gretabilei negligenţe pe care unii Directori, mai ales de 
scoli rurale, o pun în păstrarea materialului ce le este în- 
credinţat. De alt-fel, modul formărei garanţiei prevegut la 
art. 3, şi care este acelaş ca şi cel întrebuințat azi cu func- 
ţionarii financiari, va permite Directorilor să-şi formeze ga- 
ranţiea pe nesimţite în primul an „după întrarea lor în func- 

ţiune. 

În fine, dispoziţiunea prevăzută în art. 4 este aşa de e- 
vident necesară, în cât nici nu e nevoie a o justifica. 

Se pote prevede până la 6re-care punt cifra ce va fi ne- 
Cesar a se înscrie în buget pe fie-care an, în puterea a: 
Cestui art, 4, 

  

î 

ETA ra oi 
mai N
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În ultimii dece ani, numărul scolilor rurale a crescut în 
mijlocii cu 110 pe an, iar al celor urbane cu 6 pe an. 
Presupunând că acestă crescere ar urma şi pe viitor, ar fi 
necesar a se întroduce în buget pe fie-care an câte 75,321 
lei, pentru dotarea scolilor noii create. Adăogind încă a- 
proximativ 2%, din preţul materialului ce va fi fost deja 
procurat, pentru întreţinerea, repararea şi reînoirea gradată 
a acestui material, ajungem la cifra rotundă de 120,000 lei 
pe an, care ar fi necesară, Bentru îutrezinerea materialului 
didactic al scolilor primare urbane şi rurale, Ș? pentru dlo- 
Zarea scolilor înființate din noă. 
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